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wijkcentrum De Schalm:
vol van activiteiten
Al sinds de oprichting van de wijkvereniging speelt De Schalm een belangrijke rol in de
wijk met het aanbieden van activiteiten voor jong en oud.
Het accent is in de loop van de jaren wel eens wat verlegd. Maar voorop staat dat je als
lid van de wijkvereniging bij veel activiteiten een korting op de (eventuele) toegangsprijs krijgt. Er zijn echter ook voldoende activiteiten waarvoor helemaal geen prijs
wordt berekend.

en nog veel meer!

VANAF 6 JUNI
NÓG RUIMERE
OPENINGSTIJDEN
G
/M ZATERDA
MAANDAG T

8.00 - 21.00
ZONDAG

UUR

9.00 - 20.00 UUR

Wat is er zoal in de week te doen? Meer dan genoeg!
Bijna iedere dag worden door de vereniging eigen activiteiten georganiseerd zoals:
jazzgym, fysiofit, seniorengym, maar ook jeugddisco’s. Er zijn echter ook activiteiten,
die buiten de vereniging om, in de Schalm worden georganiseerd zoals: yoga, pilatus en
schaken. De Deventer Foto Kring maakt ook gebruik van de Schalm.
Op zaterdagmorgen is er een koffieochtend waarbij je aan kunt schuiven voor een
praatje met je buurtgenoten. Een erg gezellige club die inmiddels al goed bezocht
wordt! Tevens biedt de Schalm op zondagmorgen ruimte aan de De Bazuin, een Rafaëlgemeente.
Loop gerust eens binnen om een activiteit op te pakken. Denk aan een biljartje leggen
of een kop koffie drinken. Misschien heb je zelf wel een idee voor een activiteit? De
wijkvereniging hoort het graag! Want hoe meer zielen hoe meer vreugd want een
vitale wijk biedt alleen maar voordelen!
Tekst: Jan Boudewijn Bunt
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even voorstellen:

Carolien Harkema,
onze nieuwe
wijkmanager
sinds 1 juni heeft Carolien Harkema de taak van
wijkmanager van onze wijk Borgele-Platvoet
overgenomen van Aike Neuteboom
Wat is de taak van de wijkmanager?

Wat de wijkbewoners erg irriteert is de hoeveelheid onkruid
en zwerfvuil. Carolien vertelt ons dat dit komt door de bezuinigingen van de Gemeente Deventer. Als u er als bewoner zelf
wat aan wil doen, kunt u contact met Carolien opnemen voor
eventuele hulpmiddelen.
De natuurspeelplaats Het Drakennest is na een paar jaar al
danig in verval geraakt. Misschien is de komst van het kind
centrum een kans. Dit grenst aan de speelplek en het is voor
kinderen een fijne plek om te spelen. Carolien gaat in elk geval
contact leggen met de gebruikers van het Kindcentrum en in
gesprek over de speelplek

WELKOM Moaued en
Sondos Ahmed
Marjan Bauling in gesprek met Moaued en
Sondos Ahmed die met hun gezin in de wijk
Borgele wonen. Ik heb zelden mensen ontmoet
die zo positief in het leven staan na alle
problemen die ze hebben doorstaan.

“Ja en op één onderdeel na heb ik het gehaald. In september ga
ik dat gedeelte opnieuw doen.”
“Sondos, hoe gaat het met jouw inburgering?”
“Ik ga 3x in de week naar Nederlandse les. De twee jongste
kinderen, Leyan en Ali, gaan dan naar de kinderopvang. De oudste
Kamel van 5 gaat naar speciaal onderwijs om de taal te leren.
De kinderen kijken uiteraard ook naar Nederlands sprekende
programma’s op de TV en wij zijn lid van de bibliotheek. Dit alles
om snel de taal te leren.”
“Hoe vinden jullie het Hollandse eten?”

Carolien vertelt:

Daarnaast heeft zij nauwe contacten met het sociale team van
de wijk. Het Sociaal team is meer gericht op individuele aanvragen en persoonlijke zaken. U kunt bij het sociale team terecht
voor aangelegenheden op het gebied van: Problemen bij de
huishouding, bij ziekte, eenzaamheid, gezond leven en aanpassingen in uw huis, financiën en emotionele problemen.
Het sociale team is gehuisvest in de Schalm.

“Dat was in april 2014 en in juli 2014 kwamen wij in Deventer
wonen waar we het heel erg naar onze zin hebben. We hebben
een beroep gedaan op de voedsel- en kledingbank, deden
inkopen bij Het Goed en ontvingen veel steun van buren en
nieuwe kennissen in Deventer. Kortom we zijn tevreden, voelen
ons op ons gemak en hebben geen last van stress meer. Uiteraard missen we onze familie maar houden contact via Skype,
whatsapp en telefoon.”
“Heb je je inburgeringexamen al afgelegd?”

De wijkmanager zorgt samen met de bewoners voor het in
stand houden en verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en
sociale cohesie in de wijk. U kunt een wijkmanager beschouwen als degene die de samenwerking in de wijk stimuleert met
bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningcorporaties, welzijn en onderwijs. Belangrijke onderwerpen
zijn: het wonen, de woon- en leefomgeving, voorzieningen
voor kinderen, jongeren en ouderen, de aanpak van overlast en
verloedering en hoe de mensen met elkaar omgaan in de wijk.
De wijkmanager weet wat er speelt in de wijk en zorgt ervoor
dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen. Zij is
de vraagbaak voor de hele wijk. Carolien is naast de wijk Borgele en Platvoet ook wijkmanager van de Rivierenwijk.

Elke wijk heeft zijn eigen budget (Wij Deventer) en dat beheert
de wijkmanager. Heeft u bijvoorbeeld een leuk idee voor een
activiteit in uw wijk of straat? Wilt u die samen met andere
bewoners organiseren en heeft u daar een plannetje voor? Dan
kunt u een bijdrage aanvragen bij Wij Deventer. Plannen onder
de € 1000, = kunnen snel doorgang vinden als er een akkoord
is, plannen boven € 1000,= worden altijd besproken in het
bewonerswijkteam.

“Wanneer kregen jullie je verblijfsvergunning en wanneer kwam
er een huis beschikbaar?”

“Hoe lang wonen jullie al in Nederland en wat was de reden
om je moederland Noord Sudan te verlaten?”

“Wij combineren het Arabische- met het Hollandse eten. Laatst
heb ik zelf een recept bedacht en gemaakt. Aardappels gevuld
met gehakt. Het was heerlijk!”

Komt u losliggende stoeptegels tegen? Een kapotte lantaarnpaal of iets dergelijks? Via het Meldpunt Openbare Ruimte
geeft u het aan de gemeente door. Zo helpt u mee Deventer
schoon, heel en veilig te houden.
U kunt hier melding van maken bij het meldpunt, 0570-140570.
Mocht hier geen reactie op komen blijven melden.

“Na geld voor de reis bij elkaar gesprokkeld te hebben,
kwamen we op 31 mei 2013 op Schiphol aan.Wij moesten wel
weg om politieke redenen.Als we zouden blijven zou ons leven
in gevaar komen,” zegt Moaued.

Mocht u zaken in de wijk tegenkomen die u hinderen of heeft
u zelf ideeën om de wijk leefbaarder en mooier te maken? Dan
kunt u dit altijd aan Carolien melden. U kunt haar bellen op 06
51556423 of mailen naar: c.harkema.otten@deventer.nl

“Ik werkte in de ICT, deed administratief werk, was buschauffeur en fungeerde ook als Engelse tolk. Multi-inzetbaar dus!”
“Sondos, werkte je daar ook?”

"Moaued en Sondos, wat een bijzondere mensen zijn jullie!
Diep respect! Bedankt voor dit interview!"

“Nee, ik mocht na de High school niet verder leren van mijn
familie en dat vond ik heel jammer! Ik trouwde en raakte
zwanger van Kamel. Hij was 2 toen we uit Sudan vertrokken
en ik verwachtte mijn dochtertje Leyan. Het was een moeilijke tijd in die situatie. Toen wij in Nederland aankwamen met
alleen een klein koffertje en de kleding die we aan hadden
gingen wij regelrecht naar het AZC in Ter Apel en daarna
werden we overgeplaatst naar Almelo.”

Tekst & foto: Marjan Bauling

Tekst: & foto Hans Kamp

“Wat voor werk deed je daar?”

“Heb je al werk gevonden Moaued?”
“Nee, nog niet. Ik solliciteer veel, maar het is nog niet gelukt.
Wel werk ik als vrijwilliger bij het AZC in Schalkhaar en zit ik
sinds kort in de bewonerscommissie van de Wijk Borgele 67-69
als penningmeester.

"Hoe was het om te leven in zo’n asielzoekerscentrum
Moaued?"
"Natuurlijk was het anders, maar we waren vrij en er werd
goed voor ons gezorgd.We kwamen in Juni aan, hier dus zomer,
maar als je aan 45 graden gewend bent dan is 20 graden wel
koud! We werden toen direct voorzien van warme kleding.”
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Partou
Kinderopvang
Nieuwsbulletin
Beste ouders/verzorgers en wijkbewoners,
Bij deze weer een aantal wetenswaardigheden van onze peutergroei Dreef.

Afscheid José
Hattink
Na ruim 30 jaar
gewerkt te hebben in
het peuterspeelzaalwerk is het moment
gekomen waarop José
stopt met werken.
Per 1 oktober gaat
José bij ons uit
dienst. Dat willen we
niet onopgemerkt
voorbij laten gaan!
We bieden haar
op 13 oktober van
15.30-17.30
een
afscheidsreceptie aan op onze
peutergroep Dreef
in de Schalm. U
bent van harte
welkom!

Partou Dreef in
KindCentrum Borgele

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

Twello, Terwolde en Epse

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe
KindCentrum Borgele. Het krijgt al steeds meer vorm.
In het nieuwe KindCentrum krijgt ook Partou kinderopvang een fijne plek en gaat daar samenwerken met:
 Orthopedisch dagcentrum 't Lantaarntje
 School voor speciaal onderwijs De Linde
 Basisschool Borgloschool

Dag

Plaats

Maandag

Epse,Hervormde Kerk,Lochemseweg

18.30-19.30

idem

19.45-20.45

Wateryoga in de Schaeck

11.30-12.00

Dinsdag

Woensdag

In het KindCentrum heeft Partou ruimte voor een peutergroep
2-4 jaar, een verticale groep 0-4 jaar en een bso groep 4-12 jaar.
De peutergroep wordt op dit moment opgevangen op onze vestiging aan de Dreef 1. Zodra het KindCentrum klaar is verhuizen de
kinderen met ons mee naar de nieuwe vestiging.

Nieuws vanuit de groep
Op de groep zijn we aan de slag gegaan met het thema ‘bouwen’.
Puk wil een huis bouwen, maar hoe doet hij dat? Samen met de
kinderen gaan ze aan de slag. We hebben een bouwhoek met
baksteen, houten blokken, hout en spijkers, planken, kleine blokjes
en doeken. Het ene materiaal is groot en zwaar, het andere klein
en licht. Wat zit er allemaal in een huis? Hoe gaan je naar binnen?
Allerlei punten die we met de kinderen bespreken. Kortom, iedereen denkt en bouwt mee! De kinderen kleuren een bouwplaat
met baksteen. We knutselen huizen van doosjes, van eierdozen
en een cementwagen.We maken “cement” en metselen een muur.
We zingen verschillende liedjes zoals: toren bouwen, handen
uit de mouwen, in Holland staat een huis en zagen zagen. Als
afsluiting gaan we samen een kijkje nemen bij de nieuwbouw
van het KindCentrum. Als het huis klaar is vieren we feest.
We hebben een slinger van stof bedrukt met verf voor het
nieuwe KindCentrum, de slinger komt ook in ons nieuwe
huis te hangen.

Tijd

Deventer (De Schalm), Dreef 1

18.00-19.00

Twello (Engelenburg) Engelenburgstr 37

19.45-20.45

idem

21.00-22.00

Terwolde, Dorpshuis Olde Schole,

13.15-14.15

Vaassenseweg 3

Opvangvormen

De hartelijke groeten van team Partou Dreef:
Annelies, Nathalie, Corien, Lisa de stagiaire
Veronique en José

Albert Heijn
Middeldorp

Yogalessen in Deventer,

Bingo in de
schalm

Met ingang van 15 september 2016 en
vervolgens iedere derde donderdag
van de maand is er van 14.00 -16.00
uur in de Schalm een bingo onder de
vleugels van Raster Ouderenwerk.

De Worp ‘t Hovenhuus Leliestraat 27

19.00-20.00

idem

20.15-21.15

Donderdag Deventer (De Schalm), Dreef 1
Vrijdag

18.45-19.45

idem (1,5 uur)

20.00-21.30

Deventer (De Schalm), Dreef 1

13.00-14.00

www.yogaberry.nl			info@yogaberry.nl		

0618735591

Toneeluitvoeringen
De Schalmspelers 5 en
6 november 2016

Welke rol een regelmatig aan de deur komende schuldeiser en
een medium in dit verhaal hebben? U kunt beter zelf komen
kijken in de Schalm. Spanning van de eerste tot de laatste minuut.
Met “Familie Opgelicht” bent u verzekerd van een leuke middag
of avond!

Op zaterdagavond 5 november en op zondagmiddag 6 november
aanstaande is het dan eindelijk zo ver! Toneelgroep De Schalmspelers komt met een leuk blijspel dat de naam kreeg “Familie
Opgelicht”. Dit stuk is geschreven door Schalmspeelster Karin
Zweers. Bij de uitgevers is het in goede aarde gevallen, zodat dit
stuk, net als “Weg van jou”, ook door andere toneelverenigingen,
elders in het land, gespeeld zal worden. En daar zijn we zeer trots
op!

Informatie en reserveren:

De korte inhoud
van het blijspel:
Als Carlijn Schepers
geniet van haar vakantie in Australië is haar
flat in goede handen.
Althans, dat denkt ze.
Haar moeder Vivian
zorgt voor de planten
en de post. Wat beide
dames niet weten is
dat haar vader Alex de flat ’s nachts gebruikt om vreemd te gaan
met de veel jongere Loes. Ook de andere dochter, Lilian, gebruikt
de flat samen met haar vriendin Manon om te chillen. Echter
op een manier die de meeste ouders niet onmiddellijk zullen
goedkeuren. De ex-vriend van Carlijn,Tim Jaspers, blijkt ook nog
een sleutel te hebben en bezoekt Carlijns flat met enige regelmaat. Als er een brief komt dat Carlijn een prijs van € 20.000,heeft gewonnen en een Tv-ploeg van RTV Over de IJssel binnen
enkele dagen komt filmen, lopen de zaken steeds meer uit de
hand.

Voor de vaste klanten van de zondagmiddag uitvoering. Let op, de
aanvangstijd is een half uurtje naar voren gehaald in vergelijking
met eerdere voorstellingen.
We zetten hieronder even alles op een rijtje:
 Zaterdag 5 november 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open om
19.30 uur) entree € 5,00
 Zondag 6 november 2016, aanvang 14.00 uur (zaal open om
13.30 uur) entree € 5,00
 Leden van de wijkvereniging krijgen een euro korting op de
entree
 Vooraf reserveren is belangrijk, want vol = vol
 Reserveren via familie De Graaff, telefoonnummer
0570-653488 of per e-mail schalmspelers@gmail.com.
 Tijdens de toneelvoorstellingen is het Trefpunt gesloten. In de
pauze en na afloop van de voorstelling kunt u natuurlijk wel in
het Trefpunt terecht voor een drankje
 Beide voorstellingen worden gegeven op onze thuisbasis
Wijkcentrum De Schalm aan de Dreef 1 te Deventer.
Graag tot ziens in De Schalm.

Albert Heijn Supermarkt Middeldorp, Dorpsstraat 27, 7431 CG Diepenveen, Tel. 0570 59 12 63
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DEELNEMERS GEZOCHT
VOOR DE HOBBYBEURS
VAN 15 OKTOBER

persbericht

PERSBERICHT

persbericht

De kosten voor één
tafel van 1,20 x 0,80 zijn
€ 10,=
Bij twee tafels of meer
betaald u € 8,= per tafel.

De Bibliotheek introduceert 45.000 gesproken boeken voor
leden met een leesbeperking. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben een leesbeperking. Zo telt ons land ruim 600.000
dyslectici en ongeveer 300.000 slechtzienden. Deventer telt
ongeveer 3.500 personen met dyslexie en 2.000 slechtzienden.

Zomertijd
op de Jeu de
Boules Club
Karro-Deux

ZONNEBLOEM bORGELE

Kosten:

NIEUW DIGITAAL
AANBOD BIJ DE
BIBLIOTHEEK

Er is geen vakantie stop, nu is het “fijn” weer om te boulen.
Vooral in de avonden als het ophoudt met regenen. Het weer
is erg grillig deze zomer.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die niet makkelijk
zelfstandig de deur uit kunnen, maar toch in contact willen
blijven met mensen. De vrijwilligers van Zonnebloem zorgen
ervoor dat zij niet in een sociaal isolement terechtkomen. Wij
gaan bij hen op bezoek voor een praatje, een kopje koffie
of gaan met hen wandelen. Ook organiseren wij regelmatig
interessante en leuke uitstapjes aan.

Opgave:
Geerhart van Nieuwenhoven via 06-43053108
of nieuwenhoven63@
ziggo.nl

2016

ZATERDAG
15 OKTOBER

Er zijn leden die op vakantie gaan en die thuisblijven ieder
brengt zijn verhaal mee naar het terras of tijdens een partij
boulen. De vereniging staat ook open voor vakantiegangers,
die op de camping ergens in de buurt van Deventer staan.
En voor de mensen die meespelen met het Bacchusstoernooi
(21 augustus op de Brink) is er gelegenheid om te oefenen. Zo
blijft het een komen en gaan van enthousiaste boulers.

VAN 10.00-15.00 UUR
GRATIS ENTREE

Voor mensen die graag een toernooi mee willen spelen en
geen lid zijn, is het een aanbeveling om alvast de datum van
zondag 30 oktober te noteren. Dan wordt het Wintertijd
Toernooi gespeeld. Het is een toernooi voor Doubletten (=
twee tegen twee spelers). Ook als je graag mee wilt spelen en
geen partner hiervoor kan vinden geef het aan bij de vereniging dan is er vast en zeker iemand die met je kan spelen.
Kijk op de vernieuwde website: www.karrodeux.nl

Lezen kan iedereen
De verwachting is dat het aantal mensen met een leesbeperking de komende vijf jaar met 20% toeneemt. Dit komt door
de vergrijzing en omdat bij steeds meer mensen de diagnose dyslexie wordt gesteld. Om te zorgen dat zij ook kunnen
genieten van een goed boek heeft de Bibliotheek iets nieuws:
45.000 gesproken boeken, exclusief voor leden met een
leesbeperking. Want ‘een goed verhaal zit tussen je oren’.

Een uitgebreide collectie

VERRASSEND INSPIREREND

Van jeugdboek tot roman, van ‘Mees Kees gaat verhuizen’ van
Mirjam Oldenhave tot ‘Het ronde huis’ van Almar Otten.
Op de landelijke site www.bibliotheek.nl/passendlezen staan
gesproken boeken in alle genres.
De gesproken boeken zijn exclusief beschikbaar voor bibliotheekleden met een leesbeperking, zoals blindof slechtziendheid, dyslexie en voor leden met een fysieke beperking zoals
afasie of reuma waardoor lezen niet of moeilijk gaat.
De Bibliotheek Deventer heeft zich als één van de 40 pilotbibliotheken aangesloten bij deze landelijke collectie en dienstverlening.Via de website van de Bibliotheek Deventer wordt u
rechtstreeks naar deze dienstverlening geleid.

Door verandering in de maatschappij en de zorg wordt er
steeds meer beroep gedaan op vrijwilligers. Ook wij, De
Zonnebloem afd. Borgele, krijgen steeds meer aanvragen van
mensen die door ziekte, ouderdom of handicap fysiek beperkt
zijn geraakt.

Als vrijwilliger maakt u het verschil voor deze meestal eenzame, fysiek beperkte, mensen. Wij zijn op zoek naar betrokken,
enthousiaste vrijwilligers, die makkelijk contact leggen, behulpzaam en alert zijn.
Heeft een paar uurtjes over meldt u dan aan bij:
 Wolda Tysma (bestuurslid bezoekwerk):
tel. 0570-670395, e-mail: t.tysma@hetnet.nl
 Toos Griffioen (voorzitter):
tel. 0570-654701, e-mail: cartouche@home.nl

Het afgelopen toernooi waar iedereen aan kon meedoen was
het goed georganiseerde Welkooptoernooi gespeeld op 17 juli.
Het was een drukbezet toernooi, met heel veel prijzen die
door de Welkoop Diepenveen beschikbaar waren gesteld. Een
leuk gegeven is dat 3 medewerkers van de Welkoop hebben
meegedaan. Ze hebben elk samen gespeeld met een lid van de
vereniging en zo kennis gemaakt met het spel Jeu de Boules.
Heeft u zin om een partij mee te spelen? Kom dan eens langs.
 Maandag- en zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur (het spel
begint om 13:30 uur)
 Dinsdag en donderdagavond vanaf 19:00 uur (het spel
begint om 19:30 uur)

Eenvoudig op computer of tablet

TV dressoir Blend
1 deur en 2 laden,
160 x 40 x 55 cm
Bank Felix
3-zits (200cm br.)
of 2-zits (170cm br.)

Bijzettafelset Cosmos
Doorsnede 50, 35 en 30 cm.

SINDS
1909

de g
supeerhele colle
snel i ctie
n huis

Gebruik maken van gesproken boeken is eenvoudig en valt
binnen het lidmaatschap van de Bibliotheek Deventer. Leden
kunnen met hun lidmaatschapsgegevens een webaccount
aanmaken, waarmee zij direct toegang krijgen tot de collectie
gesproken boeken. Deze boeken zijn te beluisteren via een
computer of tablet met een internetverbinding.
Voor vragen en toelichting staan de medewerkers van de
Bibliotheek Deventer graag tot uw dienst.

Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren.

PROJECTINRICHTING
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vrijwillige coaches
Gezocht
Het Sociaal Weakteam Borgele Platvoet is op zoek naar
mannen en vrouwen die zich vrijwillig als coach willen inzetten
voor een ander in de wijk. Een coach is een tijdelijk maatje die
lichte ondersteuning biedt bij alledaagse dingen zoals administratie ordenen, huis opruimen, contacten herstellen of nieuwe
contacten leggen, beginnen met sporten of een taal leren en
zinvolle dagbesteding vinden.
De coach spreekt samen met deze bewoner af hoe de ondersteuning eruit gaat zien en voor hoe lang. Elke ondersteuning
duurt maximaal 6 maanden. De coaches worden begeleid
door het sociaal team. Nieuwe coaches krijgen een training
van 5 bijeenkomsten. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6
mensen) start de training in oktober.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met:
 Rianne Preuter, r.preuter@socialeteamsdeventer.nl,
0617872365
 Ria Wesseling, r.wesseling@socialeteamsdeventer.nl,
0645542212

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

Thuiszorgteam Borgele
Wij staan voor u klaar!

Hoe en waar regel ik
hulp in huis?
Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u terecht in de

T 0900 86 62

Vertrouwd
dichtbij
www.carinova.nl

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

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

Bronvermeldingen

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

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

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

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

8

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

