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Open Huis 
Auping 
Het Open Huis op 21 december j.l. 
is door tientallen mensen bezocht.  
Zij zagen een sobere maar humane 
huisvesting voor asielzoekers. 

Zie pagina 3

Het 
kindcentrum
Mw. van den Boom is vanaf het begin 
betrokken geweest bij het opzetten 
van het Kindcentrum dat in de wijk 
Borgele, op de plaats van de oude 
Borgloschool, gebouwd wordt. Zij 
heeft regelmatig partneroverleg met 
de vertegenwoordigers van de andere 
organisaties. Rond de herfstvakantie 
wordt het Kindcentrum opgeleverd. 

Zie pagina 5

Een kijkje in 
De Poort
Regelmatig zie je ze langs lopen, jonge 
tieners en zo te zien niet uit Neder-
land. Wie zouden dat toch zijn, waar 
komen ze vandaan en waar wonen ze? 
In ieder geval in de wijk Borgele. Lees 
het intervieuw met Peter den Braber, 
locatie manager bijzondere opvang van 
woonvoorziening de Poort.

Zie pagina 6

Dit is de nieuwE Schalmei
Welkom!  De nieuwe Schalmei ligt voor u! Van een gestencilde nieuwsbrief tot een 
steeds meer in kleur toenemend wijkblad slaan we nu een andere richting in. De 
Schalmei heeft een groter formaat, is volledig in kleur met meer nieuws en berichten 
uit de wijk.  Maar helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal vaste pagina’s 
en rubrieken.

Tot het einde van het afgelopen jaar is de Schalmei mede tot stand gekomen door de 
onophoudelijke steun van de twee drukkers. Met hen treft u een mooi interview aan. 
Zij kunnen nu van een welverdiende rust gaan genieten. Al zal het zo zijn, de beide 
heren kennende, dat er van rust geen sprake zal zijn! 

De redactie bestaat uit Marjan Bauling,  Hans Kamp en de opmaak wordt door Eric 
Slim gedaan. Hem komt ook alle eer toe voor de nieuwe stijl! Ook Marjan heeft 
weer een paar mooie bijdragen geleverd. Hans en ondergetekende hebben de overige 
artikelen verzameld en de contacten met de wijk(vereniging) en adverteerders onder-
houden.

Zonder de trouwe adverteerders kan een wijkblad niet bestaan. Wij zijn hen dan ook 
dankbaar voor de steun van de afgelopen tijd en hopen voor de komende jaren ook 
daarop. Wij kunnen nu meer wisselen van advertenties per adverteerder.  Voorheen 
lagen de advertenties voor 
een jaar vast. Daar de 
Schalmei bij  Drukwerk-
deal gedrukt wordt, zijn wij 
stukken flexibeler.

De Schalmei is er voor en 
door de wijk. Heeft u dus 
berichten, nieuwtjes of 
bijzonderheden die u wilt 
delen met inwoners van de 
wijken Borgele en Platvoet? 
Neem dan gerust contact 
op met de redactie: wijkcen-
trumdeschalm@home.nl.

Marjan, Hans, Eric en 
Jan-Boudewijn hopen dat 
u de Schalmei met zijn 
vernieuwde layout een warm 
hart zult toedra-
gen en waarderen.  

Veel leesplezier! 
Jan Boudewijn 
Bunt

Onze aanbiedingen

Meest populaire producten

Broccoli

Per stuk

PLUS Koffie rood grove maling

pak 500 gr

Hak
Doperwten-wortelen extra fijn

pot 370 ml

Aviko
Maaltijdpannetje malse kip

zak 450 gr

Appels
Elstar

Per kilo

Robijn Wasverzachter

Zwitsal geur

fles 750 ml
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Fairtrade

BESTEL 
EENVOUDIG 

ONLINE!
Doe uw boodschappen bij PLUS met een muisklik!
Slepen met zware boodschappentassen is er niet meer bij! Want in drie simpele stappen bezorgen 

wij de boodschappen bij u thuis of op uw werk. U hoeft alleen maar op de PLUS Bestelsite uw 

gegevens in te vullen en uw boodschappen te selecteren. Daarna rondt u de bestelling af en wij 

regelen de rest voor u.

Ga snel naar onze website
Online bestellen bij PLUS is heel gemakkelijk. Wilt u ervaren hóe gemakkelijk? 

Ga dan snel naar www.pluskolkman.nl en doe uw voordeel bij PLUS!

Eenvoudig in 3 stappen bestellen:
1. Maak uw account aan

2. Bestel uw boodschappen

3. Ontvang uw bestelling thuis of op het werk

Kolkman | Deventer | Arkelstein 74 | T: 0570 64 02 29 |

Openingstijden: maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 | zondag 11.00 - 18.00

www.pluskolkman.nl
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Open Huis Auping
Het Open Huis op 21 december 2015 door tiental-
len mensen bezocht. Zij zagen een sobere maar 
humane huisvesting. Iets dat het COA ook wil 
benadrukken. In de noodopvang wordt een gemeng-
de samenstelling van vluchtelingen gehuisvest, 
gezinnen met kinderen en alleenstaanden. Vluch-
telingen kunnen uit verschillende landen komen.

De ruimtes zijn groot en de gangen zijn breed. Hierdoor heb 
je geen benauwd gevoel. Het gebouw ziet er van binnen goed 
verzorgd uit met prima schilderwerk en vloerbedekking.
Als je het gebouw binnenkomt loop je direct tegen de receptie 
aan. Daar zal altijd iemand van het beveiligingsbedrijf zitten en 
de telefoon beantwoorden. De nieuwe bewoners kunnen hier 
hun post ophalen of een vraag stellen. Links van de receptie is 
een grote ruimte ingericht met tafels en stoelen. Hier kunnen de 
bewoners eten, een spelletje spelen e.d. In deze ruimte staat ook 
een voetbaltafel en een tafeltennistafel. 

In de ruimte daarnaast zijn zithoeken gerealiseerd en zijn twee 
televisies aanwezig. In deze ruimte is ook een balie, waar de 
uitgifte van voeding wordt verstrekt. De bewoners kunnen hun 
maaltijd opwarmen in één van de 10 aanwezige magnetrons. Het 
COA geeft aan dat twee televisies meer dan voldoende zijn voor 
de 250 bewoners, omdat er vaak meer behoefte is aan commu-
nicatie met elkaar.

Via een lange gang op weg naar de achterbouw staat in een 
grote ruimte een aantal wasmachines met drogers opgesteld. De 
bewoners krijgen wekelijks een plastic tasje met toiletspullen en 
2 geperste was tabletten. Als er meer was tabletten nodig zijn, 
voor bijvoorbeeld gezinnen, kunnen zij er meer krijgen. In deze 
ruimte is ook een grote wasbak aanwezig waar men spullen kan 
afwassen. 

In de achterbouw staan units met daarin douches en toilet-
voorzieningen. Deze units zijn afgeschermd van de slaapunits 
door middel van hekken met doek. Direct daarachter zijn 100 
slaapunits gerealiseerd met schotten. In de achterbouw mag niets 
op de betonnen vloer komen te liggen in verband met de brand-
veiligheid. Hierdoor komt de huisvesting in de achterbouw koud 
en kil over. 

Aan de rechterzijde van het gebouw en de receptie, zijn dokter-
sposten gerealiseerd. Hier kunnen de praktijkverpleegkundigen 
van Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A)   (http://www.
gcasielzoekers.nl/) de bewoners de nodige zorg verlenen. Mocht 
er een huisarts moeten komen, dan zal deze opgeroepen worden. 
Net als bij het ziekenhuis of een huisartsenpraktijk is er een 
wachtruimte waar de bewoner op zijn/haar beurt kan wachten, 
alvorens hij/zij bij de verpleegkundige/dokter naar binnen kan. 

De medewerkers van het COA hebben aan de rechterzijde van 
het gebouw ook de nodige ruimtes, waar zij kunnen overleggen, 
werken en de nodige goederen op kunnen slaan.

Op de eerste en tweede verdieping van het Auping gebouw zijn 
slaapunits ingericht. In de slaapunits staan stapelbedden met een 
dun brandveilig matras en lockers (voor iedere bewoner één 
locker). Een aantal slaapunits is voorzien van een ledikant. Gezin-
nen hebben één slaapunit tot hun beschikking, alleenstaanden 
slapen bij elkaar in de unit. Een slaapunit bestaat uit circa 4 tot 10 
slaapplaatsen. Op de verdiepingen kunnen de al bestaande toilet- 
en douchevoorzieningen worden gebruikt. 

De bewoners krijgen ieder hun eigen linnengoed. Zij dienen deze 
weer in te leveren als zij de noodopvang verlaten. De bewoner 
krijgt iedere week een plastic tasje met toiletspullen, zoals 
tandpasta, douchegel, was tabletten en voor de mannen scheergel 
en scheermesjes. Iedere bewoner krijgt aan het begin één beker, 
een bord en bestek. Zij dienen deze zelf schoon te maken en te 
beheren, want zij krijgen deze maar één keer uitgereikt.  

De noodopvang is zeer snel gerealiseerd, doordat het gebouw 
in goede staat verkeerd en de ruimtes perfect aansluiten op het 
doel waar zij nu voor dienen.

Afscheid van de 
drukkers van het 
laatste uur
De bezuinigingen van de gemeente heeft ook conse-
quenties gehad voor de wijkvereniging Borgele/
Platvoet en voor wijkkrant de Schalmei. Het was 
voor de drukkers van het laatste uur een grote 
schok om te vernemen dat hun werk ophoudt.

Interview met Gerrit de Kruyff en Sjon Berends

Hoe kwamen jullie bij de drukkerij van de Schalm terecht?

Barry Jansen die bij de drukkerij werkte, zocht iemand om hem te 
helpen en deed een oproep in de Schalmei. Ik sprong in 2004 in dat 
gat. Na het overlijden van Barry kwam Sjon er in 2007 bij. 

Sjon kun je uitleggen hoe het proces verloopt tot het boekje in 
elkaar zit

De kopij wordt door de redactie op de PC samengesteld. Daarvan 
wordt er één exemplaar uitgeprint, die 2600 wordt vermenigvuldigd. 
Het zijn losse vellen die door de vergaarmachine op volgorde worden 
gesorteerd en handmatig worden geniet. Dit proces kost 30 manuren.

Gerrit wie zijn er nog meer betrokken bij het tot stand komen 
van het boekje

Als het zo ver is dan komen de week er op andere vrijwilligers om te 
vouwen en de bezorgers zorgen voor de distributie

Inmiddels komt Hans Kamp aanlopen met twee heel oude 
exemplaren van de Schalmei. Eentje uit 1979 waarvan Gerrit de 
middenpagina t.g.v. Kerst in kleur heeft verzorgd.  De Schalmei uit 
1969 is met de hand getekend en werd daarna gestencild. Heel 
bijzonder. 

Weten jullie hoe dat bij andere drukkerijen van een wijkvereni-
ging gaat?

Nee, dat niet, maar wij denken dat Borgele/Platvoet de enige wijkver-
eniging was met ruim veertig jaar een huisdrukkerij. 

Het moet toch wel een grote schok zijn geweest dat jullie dit 
werk niet meer kunnen doen door bezuinigingen van de gemeen-
te, terwijl dit toch een redelijk sociale bezigheid is.  Wil jij Gerrit 
hier wat meer over vertellen?

Je bent met iets nuttigs bezig, bent van de straat en het is een mooie 
tijdspassering en vult Sjon aan, er is iets om naar uit te kijken. Je hebt 
een doel. De meeste vrijwilligers zijn gepensioneerd en bij het ouder 
worden komen er vaak gezondheidsproblemen. Ik heb altijd gefotogra-
feerd en nog steeds maar dat wordt ook minder. Dit werk was voor ons 
een mooie bezigheid ondanks onze beperkingen. Kortom het is heel 
erg dat dit gebeurd is.

Ik begrijp dat dit heel frustrerend  voor jullie is en hoop natuurlijk 
dat er wat passends gevonden kan worden waar naar uitgekeken  
kan worden.  Weet in ieder geval dat jullie werk door een ieder 
zeer op prijs is gesteld.  Veel sterkte en bedankt voor het inter-
view!

Marjan Bauling
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Het Kindcentrum 
krijgt een centrale 
plek in de wijk Borgele
Het gonsde al jaren door de wijk dat de Borgloschool 
zou worden afgebroken. Er zou een Kindcentrum 
worden gebouwd waar meerdere scholen hun plek 
zouden vinden. Nu is het dan eindelijk, bijna, zo ver. 

Een gesprek met Mw. van den Boom, directrice 
van de Borgloschool was dus van belang

Mw. van den Boom is vanaf het begin betrokken geweest bij 
het opzetten van het Kindcentrum dat in de wijk Borgele, op 
de plaats van de oude Borgloschool, gebouwd wordt. Zij heeft 
regelmatig partneroverleg met de vertegenwoordigers van de 
andere organisaties. Rond de herfstvakantie wordt het Kindcen-
trum opgeleverd. 

Het bijzondere van dit Kindcentrum is dat er naast twee scholen 
ook andere kind-organisaties hier een plaats vinden. In dit geval:

’t Lantaarntje, dit is een orthopedagogisch dagcentrum en valt 
onder Zorg en Welzijn. Er zijn meerdere specialismen aan boord. 
Hier worden kinderen tot achttien jaar met een meervoudige 
handicap  begeleid.

De Linde is een school voor kinderen met een beperking. Op 
de Linde worden kooklessen gegeven en op de Borgloschool 
technieklessen. Kinderen van beide scholen zouden bij elkaar de 
lessen kunnen bezoeken. t Lantaarntje en de Linde werken reeds 
nauw samen. 

De reguliere Borgloschool die een afspiegeling is van de wijk 
Borgele-Platvoet,  komt weer terug op zijn oude stek.

Partou,  die de kinderopvang  verzorgt, zal in hetzelfde gebouw 
een plaats krijgen. Zij zorgen ook voor de BSO (buitenschoolse 
opvang) voor de leerlingen van de Borgloschool.

Deze construc-
tie, meerdere 
kind-organisa-
ties op een plek, 
is een aanwinst 
voor de wijk. 
De kinderen 
kunnen dan 
naar school op 
dezelfde plek 
en van elkaar 
leren. Kinderen 
zonder beper-
king komen 
dan opeens in 
aanraking met 
kinderen die 
wel een beper-
king hebben. 
Soms zal dat 
schrikken zijn 
maar het is 
sowieso goed 
dat ze weten 

dat er ook zulke kinderen zijn,  er mee  kunnen omgaan,  er wat 
van leren en hen helpen. Waar nodig kunnen ze gebruik maken 
van elkaars speelruimten waar ook speeltoestellen staan voor 
kinderen die minder mobiel zijn. De aula is ruim. Dat is ook weer 
een pre want dan kunnen er gezamenlijke  activiteiten worden 
georganiseerd.  

Iedere organisatie heeft zijn eigen plek en zijn eigen ingang anders 
zouden ze verdwalen in het grote gebouw. Dit kindcentrum zal 
een aanwinst voor de Wijk zijn.

Mw. van den Boom die per 1 augustus met pensioen gaat heeft 
negen jaar als directrice van de Borgloschool gewerkt. Ze vertel-
de dat het Kindcentrum, voorlopig de laatste school is die nieuw 
gebouwd wordt. De financiën van de gemeente zijn op. “Mijn taak 
zit er in ieder geval op en in mijn opvolger en medecollega`s heb 
ik het volste vertrouwen.”

Marjan Bauling

Partou 
Kinderopvang 

Nieuwsbulletin

Lieve kinderen en beste ouders/wijkbewoners 

Partou en de Schalmei worden in een "nieuw jasje" gestoken.  
We laten ons verrassen! 
 
In februari zijn we met de peuters van Partou naar de feestelijke 
bijeenkomst in de wijk geweest De eerste paal ging toen in de grond 
voor het nieuwe kind- centrum. Met prachtige accordeonmuziek 
werden we onthaald en konden we de liedjes meezingen Het zag 
er kleurrijk uit. De kinderen van Partou, de Linde, Het Lantaarntje 
en de Borgloschool kwamen allemaal met een ballon.  Het was een 
gezellig feestje met  kinderen, wijkbewoners, ouders en genodigden. 
 
Een globaal overzicht voor de komende maanden: 
 
Maart 2016: regen 
We hebben een “regen speelhoek” gemaakt waarin de kinderen 
regenkleding, laarzen, mutsen, regenjassen e.d.. kunnen passen en 
ermee kunnen spelen. We zingen liedjes over de regen en springen 
in de regenplassen (hoepels) met het liedje: “pak je laarzen pak je 
jas”. 
We maken regen-muziekinstrumenten van plastic flesjes en kokers 
en  regenjasjes voor de knuffels, zodat ze lekker droog blijven . 
 
April: een baby 
We gaan op Partou een babykamer maken met babyspullen 
zoals kleertjes, slabbetjes, flesjes, een bedje en speelgoed. De 

kinderen kunnen hier in groepjes spelen en we gaan o.a.  
slingers en geboortekaartjes knutselen. Er zijn ook peuters 

die een babybroertje of zusje thuis hebben. We vragen 
een ouder om de baby bij ons inbad te komen doen. 

Ook de beschuiten met muisjes zullen zeker niet 
ontbreken (roze, blauw, groen of lekker alles 

door elkaar) .
 

Mei: dit ben ik 
Puk leert zichzelf goed kennen door in de spiegel te kijken 
en ontdekt dan een heleboel aan zijn gezicht Na het fruit eten 
gaan we onze tanden poetsen voor de spiegel. We bekijken 
onze tanden en we lezen het boekje van Trompie de olifant voor. 
We kijken hoe groot Puk en de kinderen zijn door het lichaam 
van Puk op papier te omtrekken, uit te knippen en op te hangen 
We zien dan dat Puk een stuk kleiner is dan de peuters. We maken 
knutselwerkjes van b.v.  het gezicht, een spiegeltje, een mond met 
tandjes erin e.d.  en we gebruiken opzegversjes en liedjes over het 
onderwerp.
 
We gaan ook knutselen voor Koningsdag en Moederdag en sluiten 
we verder aan bij de belevingswereld van de peuters.
 
De Bloemendal 
We brengen maandelijks een bezoek aan de opa’s en de oma’s van 
de Bloemendal.  We gaan samen zingen, kleuren, fruit eten en praten 
Jong en oud genieten hiervan.
 
We hebben speciaal een liedje voor de opa’s en oma’s geleerd: 

Ga je mee, ga je mee in de lift 
De deur gaat open en de deur gaat dicht 
Druk op de knop en blijf staan 
Dag opa’s en oma’s wij komen eraan 
 
Dag, tot de volgende keer.
    
De leidsters Nathalie, Annelies, stagiaire Roosmarijn en 
José

Albert Heijn
Middeldorp

Albert Heijn Supermarkt Middeldorp, Dorpsstraat 27, 7431 CG Diepenveen, Tel. 0570 59 12 63

Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
 Zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur
 Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur

Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren. 

VERRASSEND INSPIREREND

Bank Felix 
3-zits (200cm br.) 
of 2-zits (170cm br.)

Bijzettafelset Cosmos
Doorsnede 50, 35 en 30 cm. 

TV dressoir Blend
1 deur en 2 laden,  
160 x 40 x 55 cm

de gehele collectie
super snel in huis 

PROJECTINRICHTING

SINDS
1909
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Inloopavonden van  
De Bazuin
Met ingang van 5 april a.s. organiseert de Evangelische gemeente 
‘De Bazuin’ elke eerste en derde dinsdag van de maand inloop-
avonden, waarin we persoonlijk met en voor u willen bidden 
voor genezing. Deze inloopavonden vinden plaats in de Schalm, 
Dreef 1 in Deventer van 20.00 tot 21.00 uur. 

Veel mensen hebben een ziekte, pijn of ander ongemak die niet 
altijd uit zichzelf of door medische ingrepen/medicijnen genezen. 
Maar er zijn mensen die door een Godswonder genezen en voor 

deze wonderbaarlijke genezing nodigen wij u uit. Het maakt niet 
uit wat u mankeert of waar u last van hebt en u hoeft ook niet 
gelovig te zijn. Genezing kunnen we niet garanderen, maar het is 
de moeite waard om te komen als u van ziekte of pijn verlost wil 
worden.
U mag ook komen voor persoonlijke aandacht en gebed als u 
andere problemen hebt. Waar u voor komt maakt niet uit; u bent 
van harte welkom! 

Voor informatie kunt u bellen naar: 
Paula Jouvenaar
Telefoon: 0570-546258/06-37438837
E-mail:    ikzoekgod@outlook.com
www.debazuin_deventer.nl

Tijdelijk afscheid van 
Kunstwerk 
Op vrijdag 26 februari is het kunstwerk uit de tuin van de 
Bloemendal verwijderd. Het kunstwerk is geplaatst in 1975 bij de 
opening van de Bloemendal. Het is ontworpen door Jan van Eyl 
die in Eindhoven geboren is. Hij studeerde beeldhouwkunst aan 
de Rijksacademie van beeldende kunst in Amsterdam.

Het kunstwerk zal in een samenwerkingsverband tussen de 
Gemeente Deventer, Eijsink en Solis een opknapbeurt onder-
gaan. De Gemeente zorgt voor transport en stagiaires van Eijsink 
zullen in een leerproject er voor zorgen dat het kunstwerk weer 
een fris en mooi uiterlijk krijgt.

Rommelmarkt op 23 april
Op zaterdag 23 april a.s. wordt in hal van Jeu de 
Boules Club Karro-Deux, Bredenhorst 89, Deventer 
(Sportpark Borgele)  een rommelmarkt gehouden.  

Van 10:00 tot 13:00 uur kan men uit een ruime sorte-
ring zijn keuze maken. U bent welkom!

Informatie bij: Gerard v.d. Brink – tel. 06 45 89 89 47

Vertrouwd
dichtbij

www.carinova.nl

Thuiszorgteam Borgele
Wij staan voor u klaar!

T 0900 86 62

Lentefair  op 
14 mei
Op zaterdag 14 mei organiseert 
Wijkvereniging Borgele-Platvoet in 
samenwerking met buurtbewoners 
en diverse organisaties een gezellige 
lentefair met infomarkt. 

Op de fair zullen tientallen leuke 
kraampjes te vinden zijn met diverse 
produkten. Rondom de Schalm zullen 
diverse organisaties zich presenteren. 

Tevens is er de mogelijkheid om aan 
een fietstocht deel te nemen. 
Voor jong en oud is er muziek en 
vertier.
Voor de kinderen is er een kleedjes-
markt. 

De fair is gratis toegankelijk en duurt 
van 13.00 tot 18.00 uur.

Aanmelden voor de lentefair kan via 
e-mail: mekenkamp@outlook.com 
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Belangrijke info
Noodhulp
Alarmnummer: 112  
Regiopolitie: 0900-8844
Centrale Huisartsenpost: 0570 - 501777
SOS Telefonische Hulpdienst: tel. 0900 767

Sociale  Wijkteam en Gezinscoach
Het sociale wijkteam bieden hulp bij vragen over wonen, 
welzijn, zorg of financiën en geven advies op maat. 
U kunt ons bereiken via tel.nr. 0570-14 0570, email: borge-
le-platvoet@socialeteamsdeventer.nl en de gezinscoach via 
info@gezinscoachdeventer.nl

Wij Deventer
Wat kun t u als buurtgenoten voor elkaar betekenen in de 
kleine dingen die u voor en met elkaar kunt doen? Hoe kan dit  
met elkaar georganiseerd worden op uw eigen wijze, passend 
bij uw buurt? U kunt contact opnemen met wijkmanager Aike 
Neuteboom via telefoonnr 06-12438500, e-mail: a.neute-
boom@deventer.nl of via onze website wij.deventer.nl

Wijkvereniging  
Borgele & Platvoet 
zoekt donateurs 
Wij zijn de wijkvereniging Borgele & Platvoet gehuisvest in  
Wijkcentrum De Schalm aan de Dreef 1 te Deventer. De 
vereniging stelt zich ten doel: “het in stand houden en bevorde-
ren van de leefbaarheid binnen de wijken Borgele en Platvoet”. 
Daarnaast geven wij invulling aan de behoefte aan vrijetijds-
besteding, informatievoorziening en ondersteuning van de 
wijkbewoners. Deels door het aanbieden van eigen activiteiten 
deels door geschikte huurders te vinden die een meerwaarde 
bieden voor de wijk en haar bewoners. 

Door de forse gemeentelijke bezuiniging moet de wijkver-
eniging de komende jaren 80% van de subsidie inleveren. U 
begrijpt dat dit een forse ingreep is op onze begroting, waarbij 
het niet of nauwelijks mogelijk is om vervangingsinvesteringen 
te doen in inventaris en het gebouw.
Op de algemene ledenvergadering van 26 mei jl. heeft de heer 
Lemmerman een donatie toegezegd en wij hopen dat velen van 
u dit voorbeeld zullen volgen om de wijkvereniging in stand te 
houden en te steunen. U kunt een keuze maken waarvoor u 
ons wilt steunen.
Via de grafiek zullen wij u op de hoogte houden over de stand 
van zaken van de diverse projecten.

Wij vragen geld voor o.a.  vernieuwing van het dak, vervan-
ging van de cv ketels, vervanging audio installatie grote zaal, 
spiegelwand voor Jazz dans, kantoorartikelen, frituurpannen 
vervangen, nieuwe alarminstallatie, stoepborden, meubilair 
voor aankleding van het terras en nieuwe planten voor aankle-
ding diverse ruimten.

U kunt ons steunen door een eenmalige algemene donatie, een 
donatie voor een specifiek project, een maandelijkse donatie 
en/of leveren van materialen of handjes, etc...

Help ons om uw wijkcentrum in stand te houden! U kunt uw 
bijdrage storten op ons Iban-nummer NL62RABO0314533176 
t.n.v.  Wijkvereniging Borgele-Platvoet. 

Redactie De Schalmei
Hans Kamp (hoofdredacteur)
Jan-Boudewijn Bunt (redacteur)
Marjan Bauling (redacteur)
Eric Slim (opmaak/DTP)

U kunt uw kopij of advertenties mailen 
naar wijkcentrumdeschalm@home.nl of 
inleveren bij wijkcentrum De Schalm t.a.v. 
redactie De Schalmei.

Wijkvereniging  
Borgele - Platvoet
Dreef 1 7414 EA Deventer
E-mail: wijkcentrumdeschalm@ home.nl
Telefoon: (0570) 670731
Website: www.deschalm-deventer.nl
Bankrek.nr: NL62RABO0314533176

Wijkcentrum De Schalm
De Schalm heeft mogelijkheden van 
zalenverhuur voor diverse gelegenheden.  
Zie voor meer informatie op onze 
website www.deschalm-deventer.nl

Colofon schalmei
De Schalmei verschijnt 4x per jaar in een oplage van 2800 stuks in de wijken Borgele en Platvoet

Algemene Leden 
Vergadering 
Het bestuur van de wijkvereniging Borgele en Platvoet nodigt 
haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op 24 mei 
20.00 uur in de Schalm. Zie voor meer informatie en de agenda 
onze website www.deschalm-deventer.nl

de Schalmei
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