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Onthulling social sofa

Onder grote belangstelling heeft wethouder de heer Jan Jaap Kolkman 
vrijdag 10 juni de officiële onthulling verricht van de social sofa. Een social 
sofa is een zitbank bekleed met mozaïek geplaatst in een openbare ruimte. 
Deze sofa is aangeboden aan de wijkbewoners van Borgele en Platvoet ter 
ere van het vernieuwde winkelcentrum.

Het initiatief hiertoe is genomen door Ger 
Vinke en Yke Kluin die elkaar hebben ontmoet 
bij de presentatie van de sofa van Ieder1. 
Enthousiast geworden bij het zien van de 
banken zoals deze bij Sallcon worden gemaakt, 
werd besloten (op persoonlijke titel) er voor 
te gaan. Al gauw ontstond er een plan om 
door sponsoring deze bank te laten maken. En 
dat is gelukt!

Door de vertraging m.b.t. de werkzaamheden van de herstructurering van het Winkel-
centrum Borgele heeft het ruim 1½ jaar geduurd voordat de bank geplaatst kon 
worden. Maar op vrijdag 10 juni was het eindelijk zover. De wethouder de heer Jan 
Jaap Kolkman verwoordde het als volgt: een nieuwe start bij de hervatting van de 
werkzaamheden herinrichting Winkelcentrum Borgele. Een unieke bank gemaakt door 
mensen voor mensen om mooie verhalen met elkaar te delen. 

De sofa is tot stand gekomen met dank aan de sponsors Apotheek Borgele, Boek & 
Tabak Lia van Woudenberg, Gezondheidscentrum Borgele, Tuincentrum G. Gooiker, 
bouwbedrijf Nikkels, Plus Kolkman, wijkcentrum De Schalm, Sallcon, Ieder1, Rabobank 
en WijDeventer.

Tekst: Hans Kamp / foto boven: Hans Kamp / foto links en onder: Jan Rutgers
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van peuterspeelzaal 
tot kindcentrum...
Partou, kinderopvang verhuist aan het eind van het 
jaar naar het in aanbouw zijnde Kindcentrum in de wijk 
Borgele. Helaas gaat de pedagogisch medewerkster José 
Hattink niet mee. In onderstaand interview leest u over 
haar werk door de jaren heen en de reden van haar vertrek .

“Hoe lang zit u al in het vak?”

“35 Jaar. Ik ben in Olst begonnen. Daar zaten we in het oude postkan-
toor en dat was flink behelpen. Daarna werd er gestart met een 
peuterspeelzaal in de Boskamp. Dat was een hele uitdaging om 
vanuit het niets met iets te starten. In 1985 solliciteerde ik bij peuter-
speelzaal de Ukkepuk. Dit was een tijdelijke aanstelling voor 2 dagde-
len omdat een van de medewerkers met zwangerschapsverlof ging. 
Na de uitbreiding ging ik 4 dagdelen werken. In die tijd was er veel 
contact met de wijkvereniging. Wij betaalden huur en zij was dus onze 
werkgever. I.v.m. bezuinigingen gingen de peuterspeelplaatsen over in 
kinderopvang. Ukkepuk werd overgenomen door Allio kinderopvang. 
Dit gebeurde ±  5 jaar geleden en zo 2 jaar door Partou kinderop-
vang. Partou heeft in Deventer meerdere locaties, o.a. aan de Calcar-
straat, daar heb ik ook meerdere keren meegedraaid in verschillende 
groepen, om zo een beter beeld te krijgen van de Kinderopvang."

“Kunt u mij uitleggen wat het verschil is tussen een peuterspeel-
zaal en kinderopvang?”

"Bij een peuterspeelzaal ligt de focus op het met de kinderen spelen 
en het begeleiden bij hun ontwikkeling. Moeders waren destijds nog 
veel thuis dus de dagdelen waren korter, maar de tijden zijn veran-
derd. Er is meer behoefte aan kinderopvang voor meer uren. Bij de 
kinderopvang neemt de verzorging een grotere plaats in. Kinderen 

lunchen er ook en de leidsters hebben meer administratieve taken. 
Dat neemt echter niet weg, dat er daar ook met de kinderen 
gespeeld wordt en ze begeleid worden.  Als je opgaat in een grote-
re organisatie leer je meer collega’s kennen en kun je ervaringen 
uitwisselen. Dat is weer een pluspunt.”
“Hoe lang werkt u nu bij Ukkepuk/Allio/Partou?”

“Dat was in april van dit jaar 30 jaar.”

“Dat is een behoorlijk lange tijd en wat is uw drive al die jaren 
geweest om dit werk te doen?”

“De peuterleeftijd is zo ontzettend leuk. De kinderen zijn dan nog 
zo eerlijk, onbevangen en spontaan.”

“Waarom stopt u dan met dit werk dat u zo leuk vindt?”

“Dit is i.v.m. mijn gezondheid, maar, en dat is een belangrijk punt, 
mijn man is nu ook gepensioneerd en kunnen we samen leuke 
dingen gaan ondernemen. Mijn besluit heeft ook wel te maken met 
het overgaan naar de nieuwbouw.  Aan andere kant is dat ook 
wel weer jammer omdat je niet weet hoe dit zich zal ontwikkelen. 
Ik krijg nu meer tijd voor andere zaken die mij ook boeien zoals 
dichten en de natuur in.” 

“Mevrouw Hattink, heel erg bedankt voor dit interview en ik 
wens u nog vele goede jaren met alle hobby’s waar u nu meer 
van kunt genieten.” 

Tekst: Marjan Bauling / foto: Hans Kamp        

de Organisatie van de 
Lentefair is een hele klus...
Het blijkt dat er heel wat komt kijken bij het organiseren van een Lente-
fair. Vandaar dat ik daar meer van wilde weten. In gesprek met Debby 
Maatman, een van de organisatoren, kwamen er nieuwe inzichten.

“Heb je al vaker zoiets op poten gezet en hoe kwam je op dat idee?”

“Nee, dit was de eerste keer. Eigenlijk is het als een grapje begonnen omdat we voor wat 
leven in de ‘brouwerij’ (de Schalm) wilden zorgen. Samen met Ben Hulleman en Richard 
Mekenkamp gingen we aan de slag. “

“Wanneer zijn jullie met de organisatie begonnen?”

“Dat was al in december. Wij startten toen met het aanschrijven van diverse instanties. 
Richard heeft heel veel connecties zoals o.a. : WIJ Deventer, Cambio, de Zonnebloem, Jeu 

de Boules club en de Jeugdbrand-
weer. Een ideale gelegenheid voor 
hen om zich te promoten. Ik ken 
heel veel mensen met een hobby. 
Zij konden een tafel huren en de 
opbrengst hiervan was voor de 
Schalm”

“Hoe werd dit financieel 
geregeld?”

“WIJ Deventer heeft een bedrag 
beschikbaar gesteld en daarvan is 
een gedeelte van de kosten betaald 
zoals de flyers die huis aan huis 
bezorgd zijn en er is veel gespon-
sord. Ik denk hierbij aan de PLUS 
die de lunch voor de vrijwilligers 
verzorgde en aan AH Zandweerd 
die de hamburgers voor de barbe-
cue beschikbaar stelde en niet te 
vergeten de verschillende winkels 
die prijzen voor de verloting lever-
den.“

“Zoiets organiseren is dus heel tijdrovend.”

“Dat klopt. Uiteraard hebben wij, Ben, Richard en ik dit niet alleen kunnen regelen. Denk 
alleen maar aan de op- en afbouw en het bezorgen van de flyers. Een heel legertje van 
vrijwilligers heeft ons geholpen. Na afloop kregen ze allemaal een origineel bedankje.”

“Volgend jaar weer een Lentefair?”

“Ja, zeker! Het was een hoop werk, maar het was erg leuk en gezellig en het was een 
groot succes ondanks de regen. Dat was wel een beetje jammer voor de ‘kleedjeskinde-
ren’ maar die zijn op een gegeven moment naar de gymzaal verhuisd.”

“Debby, hartelijk bedankt voor het interview en ik zie naar de volgende Lentefair 
uit.”

Tekst: Marjan Bauling / foto: Bart Kamps

Persbericht

Wijkwinkel
De schakel tussen vraag en 
antwoord voor inwoners van 
Deventer 
“Ik heb een zorgvraag, waar kan ik naartoe?, 
“Zijn er beweegactiviteiten in mijn wijk?” 
“Ik heb een laag inkomen, welke regelingen 
zijn er voor mij?”
”Ik kan mijn tuin niet meer snoeien, hoe 
regel ik dat met weinig geld?” 
“Waar vind ik informatie over het huren 
van woningen?”

Met deze en alle andere vragen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen 
inwoners van Deventer terecht bij de 
Wijkwinkel, onderdeel van de Bibliotheek 
Deventer. Informatie is verkrijgbaar via 
medewerkers in de vestigingen, tijdens 
themabijeenkomsten, via de website www.
wijwkinkeldeventer.nl  en via telefoon of 
e-mail.

Wijkwinkel als  verbindende 
schakel
Wijkwinkel is de verbindende schakel 
tussen burgers en hulpverleners, partici-
peert in alle belangrijke zorg- en welzijn-
snetwerken binnen Deventer en werkt 
samen met de Sociale Teams. 
Door het stellen van een vraag op www.
wijkwinkeldeventer.nl kan iedereen algeme-
ne en specifieke informatie vinden. 

Activiteitenagenda
Op de website van de Wijkwinkel is een 
uitgebreide activiteitenagenda. Hierin plaat-
sen Wijkwinkel en veel organisaties en 
activiteitenaanbieders uit alle wijken van 
Deventer hun activiteiten. Bent u op zoek 
naar een gezellige of creatieve activiteit in 
uw buurt, kijk dan in deze agenda. 
Of organiseert u eenmalig of regelmatig 
activiteiten, plaats deze dan gerust in onze 
agenda. De knop ‘activiteit aanmelden’ vindt 
u onderin beeld, in de oranje balk. Heeft u 
vragen, neemt u dan contact op via onder-
staande gegevens of mail naar wachtereek-
te@obdeventer.nl.

Wijkwinkel helpt u verder!

 � Telefoon:  0570-675704
 � E-mail:  wijkwinkel@obdeventer.nl
 � Website:  www.wijkwinkeldeventer.nl

3

de Schalmei

2



 www.yogaberry.nl   info@yogaberry.nl  0618735591

Yogalessen in Deventer, 

Twello, Terwolde en Epse

Dag              Plaats                                      Tijd    
Maandag      Epse,Hervormde Kerk,Lochemseweg            18.30-19.30
                idem                                                 19.45-20.45
Dinsdag       Wateryoga in de Schaeck                             11.30-12.00
                   Deventer (De Schalm), Dreef 1                    18.00-19.00
                   Twello (Engelenburg)  Engelenburgstr 37     19.45-20.45
                   idem                                                          21.00-22.00
Woensdag    Terwolde, Dorpshuis Olde Schole,                13.15-14.15
                   Vaassenseweg 3                                          
                   De Worp ‘t Hovenhuus Leliestraat 27           19.00-20.00
                   idem                                                          20.15-21.15
Donderdag   Deventer (De Schalm), Dreef 1                    18.45-19.45
                   idem (1,5 uur)                                            20.00-21.30
Vrijdag        Deventer (De Schalm), Dreef 1                    13.00-14.00

Partou 
  Kinderopvang 

Nieuwsbulletin

Dag kinderen, ouders, verzorgers en wijkbewoners,

Bij deze weer wat wetenswaardigheden van Partou Dreef.

Het Kindcentrum
Op 14 juni jl. werd het hoogste punt van het nieuwe KindCentrum 
Borgele bereikt. Om die reden hebben we de bouwvakkers in het 
zonnetje gezet. 

De kinderen van de 4 organisaties De Linde, ‘t Lantaarntje, de 
Borgloschool en Partou Kinderopvang maakten een vlag en 
deze  werd feestelijk onthuld. De kinderen boden de bouwvak-
kers gehaktballen aan die door de leerlingen van De Linde en ’t 
Lantaarntje waren gemaakt. Ze smaakten naar meer! 

Het was ook erg bijzonder om nu IN het KindCentrum te staan. 
Zoals u waarschijnlijk al hebt gezien, wordt er steeds meer zicht-
baar van de nieuwe school.  We wachten in spanning af.

De Bloemendal
Eind juni zijn we weer naar de Bloemendal geweest op bezoek bij 
de opa’s en de oma’s. Het was deze keer wel heel lang geleden 
dus we hadden er allemaal veel zin in, zowel de kinderen als de 

ouderen. 
Er werd volop gezongen, fruit gegeten en gekleurd.  We zaten 

gezellig bij elkaar in een grote kring en sloten af met het 
volgende lied: "Dag opa’s dag opa’s daar gaan we weer. 

Het was heel gezellig tot de volgende keer."

Puk, oef wat is het warm
Op onze vestiging zijn we bezig met het thema ‘zomer’. Met de 
kinderen deden we veel leuke activiteiten.  We maakten een ijsco-
hoek en de peuters een ijsjesposter.

In de winkel konden ze een ijsje kiezen en aan de kassa betalen. 
Misschien worden er nog wel echte ijsjes in de winkel verkocht. 
Wie weet?

Modderdag
Op woensdag 29 juni was de landelijke Modderdag. Uiteraard 
deden wij daar ook aan mee. De kinderen konden experimente-
ren met water en zand. Dat was een geweldige belevenis!

Alvast een fijne vakantie gewenst, ook namens Annelies, Natha-
lie, Corien, Nadine en Amila

Dag, tot de volgende keer.

 José Hattink

Persbericht

Stichting Super 
Adelaar
Onze vestiging in het buitenland ligt in Afrika in DR. Congo.  Vanuit 
Afrika bieden wij onderwijs aan door middel van een school met 
informatica lokalen. Sommige jongeren zijn weeskinderen die 
gratis les krijgen op onze school. We verzorgen het onderwijs 
aan deze kinderen om hen een betere toekomst te bieden.

Doelstelling: Jongeren les willen geven in informatica en andere 
lessen, zoals Engels en Frans. Door middel van programma's als 
Excel en Word proberen wij hen meer bij te brengen op het 
gebied van informatica, zodat de kans op een baan voor hen 
wordt vergroot.
Doelgroep: kinderen en jongeren van Mikondo en Kingasani
Wat willen we bereiken: hen een goed klaslokaal met goede 
voorzieningen  bieden. 

Wij zoeken: In  het school jaar 2016/2017  hebben we 
behoefte aan sponsoren. 

Met behulp van internet kunnen wij de communicatie verbeteren. 
Internet helpt ons aan informatie en verbetert de bereikbaarheid 
naar overheden en instanties. Ook helpt het om bv. materialen 

te bestellen voor de bouw 
van de school en lesmate-
riaal. Daarom zoeken we 
sponsors  die ons project 
zouden kunnen steunen. 
Om onze leerlingen in 
goede omstandigheden te 
laten studeren hebben we 
schoolmaterialen nodig.  
Uiteraard hebben onze 
docenten die ook nodig, 

zoals internet om makkelijker informatie te kunnen vinden en 
de leerlingen te kunnen informeren. Op deze manier kunnen we 
onze systemen verbeteren. Daarom zoeken we sponsors  die ons 
project kunnen steunen.
  
Het meisje met de maracas 
heet Justine. Haar vader 
heeft haar  moeder verlaten 
en haar moeder is  met een 
andere man weggegaan. Het 
meisje woont nu bij de oma, 
die geen geld om haar naar 
school te sturen. Achter 
elk kind schuilt een triest 
verhaal.  

Wij zouden u heel erkentelijk zijn als u ons wilt steunen, zodat 
wij onze leerlingen vanaf schooljaar (september) 2016-2017 een 
goed klaslokaal met goede voorzieningen kunnen bieden. Ook 
een éénmalige kleine bijdrage is van harte welkom!

Voor meer informatie over onze stichting: www.superadelaar.nl

 � Telefoon: 0570 63 80 57 
 � Mobiel: 06 41 82 36 93 
 � E-mail: info@superadelaar.nl 
 � Twitter: @bebempongo
 � Facebook: adelaar super
 � IBAN Nummer: NL 11 INGB 0004 1396 85. t.a.v. Stichting 

Super Adelaar,
 � Kantoor adres: Wijkgebouw “De Schalm”, Dreef 1, 7414 EA 

Deventer We zijn open op maandag en donderdag van 15.00 uur 
tot 17.00 uur. Komt u gerust langs als u vragen heeft!  
 � Wij zijn geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel Oost. 

Nederland 08192427.

Help  Mikondo en Kingasani aan een school!

Yoga Berry 
steenbruggen 
Yogadocent Berry Steenbruggen 
verzorgt op dinsdag, donderdag en vrijdag  
yogalessen in de Schalm.

Per 9 september geeft Berry ook Plus 
yoga voor mensen die de ‘gewone’ yoga 
wat minder kunnen doen. Hij geeft 
tijdens deze lessen persoonlijke begelei-
ding. De eerste plus yogales is een proef-
les en gratis.

Voor aanmelding kunt u een mail sturen 
naar info@yogaberry.nl of even bellen 
met 0618735591

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
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Persbericht

Jeu de Boules 
zomertoernooi
Op zondag 17 juli organiseert Jeu de Boules vereniging Karro-
Deux het "Welkoop" zomertoernooi. Iedereen die eens een 
balletje wil gooien wordt uitgenodigd aan dit toernooi mee 
te doen.

Er wordt gespeeld met doubletten. Dit betekent dat de teams 
uit 2 spelers bestaan en er gespeeld wordt met 3 boules. Het 
toernooi is zodanig georganiseerd dat na 2 partijen de teams 
in een poule terecht komen waarin gespeeld wordt op gelijk-
waardige niveau. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk een 
mooie prijs te winnen die Welkoop beschikbaar stelt.

Schrijf u snel in! 
Dit kan tot en met donderdag 14 juli op bovenstaande website 
of in het clubhuis. Er zijn boules beschikbaar.

Je kunt je met z’n tweeën inschrijven maar alleen kan uiteraard 
ook. Er is vast wel iemand  die met u/jou wil samenspelen. Jeu 
de boules is echt niet alleen voor mensen in de leeftijd van 40 
tot 88 jaar maar ook zij die tussen de 10 en 40 jaar zijn en 88 
plussers :) zijn welkom.

Mocht het niet mogelijk zijn om 17 juli te komen, kom dan 
eens langs op maandag – of zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur of 
dinsdag- of donderdagavond vanaf 19.30 uur.

Meespelen geeft Voordelen: 
 �Bezig zijn in de buitenlucht 
 �Ontmoeting met anderen tijdens het spel maar ook tijdens 

een drankje of op het terras
 � Inzicht krijgen in de techniek en tactiek van het spel
 �Lekker in beweging zijn. Dit kan ook met een beperking. 

Het hele terrein is rollator en rolstoel vriendelijk
 �Het is mogelijk om een waardebon te verkrijgen om een 

maand lang gratis te komen spelen. Zo heeft u ruim te tijd 
om de voordelen van het jeu de boules te leren kennen.
 �Vele redenen om eens te komen boulen.

 
Meer toernooien
Volgend jaar is er  in het weekend van 20 en 21 mei het Natio-
naal Kampioenschap Doublettes bij Karro-Deux. De topspe-
lers van Nederland ongeveer 200 mannen, vrouwen en jeugd.  
Een hele organisatie waar veel mensen van de vereniging al 
druk mee bezig zijn om dit goed te laten verlopen.

Een ander toernooi wat Karro-Deux organiseert is het 
Bacchusstoernooi zondag 21 augustus. Dit wordt gehouden 
op de Brink en teams van de verschillende horecagelegen-
heden strijden om de prijs. Hier wordt niet gespeeld met 
doublettes maar met triplettes en speelt ieder met twee 
boules. Dit jaar is het alweer de 25e keer. Kom kijken.

Gelukkig blijft er voor de leden nog genoeg tijd over om een 
fijne partij te spelen.

DBC KARRO-DEUX 
Jeu de Boules Vereniging sinds 1980
Sportpark Borgele, Bredenhorst 189 Deventer
Zie www.karrodeux.nl voor meer informatie

persbericht

House of Hope
Iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur bent u welkom in de 
Schalm om (gratis) een kopje koffie of thee te komen drinken.  
U ontmoet andere mensen voor een gezellig praatje, maar u 
kunt ook een spelletje of iets creatiefs doen. Net waar u zin 
in heeft. Mocht u een probleem hebben dan proberen we om 
u daarmee te helpen. House of Hope is een organisatie die 
mensen helpt. 
Als u meer wilt weten kunt u kijken op de website: www. 
houseofhopedeventer.nl Bel voor vragen naar Paula Jouvenaar 
06-37438837 of mail naar focusattention@hotmail.com

Persbericht

Dagje uit voor 
mantelzorgers
Carinova Steunpunt Mantelzorg organiseert donderdag 15 
september een respijtdag voor mantelzorgers uit de gemeen-
te Deventer.

Op die dag gaan we met de bus naar het Kröller Muller 
museum in Otterlo. U kunt er een hele dag rondstruinen in 
het museum en beeldentuin. In het museum is er de op een na 
grootste Van Goghverzameling ter wereld te zien. De beelden-
tuin is een van Europa’s grootste tuinen waar men ruim 160 
sculpturen van beeldbepalende kunstenaars kan bezichtigen. 
Het museum is gelegen in het Nationaal Park De Hoge Veluwe. 
Ook kunt u gratis gebruik maken van de “witte fietsen” en een 
heerlijke fietstocht maken. Tussen de middag wordt de mantel-
zorgers een koffietafel aangeboden.  

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Mantelzorgers die 
graag mee willen kunnen mailen naar: steunpuntmantelzorg@
carinova.nl  of bellen naar 0570 – 518185. Aanmelden kan tot 
15 juli 2016.

Vakantiesluiting
Wijkcentrum De 
Schalm is wegens 
vakantie gesloten 
van maandag 
1 augustus t/m 
zondag 28 augustus.

Vertrouwd
dichtbij

www.carinova.nl

Thuiszorgteam Borgele
Wij staan voor u klaar!

T 0900 86 62

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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Copyservice in de 
Schalm
Sinds kort staat er een nieuwe 
drukmachine in de Schalm. Wijkbe-
woners kunnen hiervan (tegen een 
gereduceerd tarief) gebruik maken 
van maandag t/m donderdag van 9.00 
t/m 12.00 uur.  

De aanschaf van deze machine is 
mogelijk gemaakt dankzij een gift van 
de Rabobank.

Hoe en waar regel ik 
hulp in huis?

Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht in de

www.wijkwinkeldeventer.nl
email: wijkwinkel@obdeventer.nl – telefoon: (0570) 67 57 04

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 biedt hulp bij vragen over wonen, welzijn, 
zorg of financiën en geeft advies op maat. 
 � Telefoonnummer: 0570-14 0570
 � Emailadres: borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl
 � Emailadres gezinscoach: info@gezinscoachdeventer.nl

Wij Deventer
Wat kunt 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 hiervoor contact opnemen met wijkmanager Carolien 
Harkema via 
 � telefoonnr 06-51556423,
 � e-mail: c.harkema.otten@deventer.nl
 � website: wij.deventer.nl 

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.

Bronvermeldingen 
Zie de vermelding onder de artikelen. 
Alle artikelen zonder bronvermeldingen 
m.u.v. de persberichten zijn aangeleverd 
door wijkcentrum De Schalm.

De redactie heeft het recht de teksten van 
ingezonden berichten aan te passen.

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

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

ROMMELMARKT  
op 3 september

Ook dit jaar houdt de Zonnebloem afd. 
Borgele weer een rommelmarkt. 
Deze rommelmarkt wordt op zaterdag 
3 september van 9.30 uur tot 14.30 
uur gehouden in het Wijkcentrum De 
Schalm in Deventer.

Het aanbod is zeer divers: glaswerk, serviesgoed, boeken, 
kleding, etc. etc. 
Ook is er weer een speciale kindertafel waarop kinderkleding 
en kinderspeelgoed te koop worden aangeboden.
En zoals elk jaar kunnen er weer lootjes voor de speciale 
loterij worden gekocht.

De totale opbrengst wordt besteed aan de Zonnebloemacti-
viteiten in Borgele.

de Schalmei
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