50 jaar wijkvereniging borgele platvoet

de

Schalmei

WIJKKRANT voor BORGELE & PLATVOET - editie lente 2018

viering 50-jarig jubileum wijkvereniging
In deze editie leest u meer over alle
feestelijke activiteiten die u dit
jubileumjaar kunt verwachten in de
wijk en in het wijkcentrum De Schalm.

Borgele-Platvoet krijgt een buurtmuseum
Schildert u, maakt u foto's of bijzondere
handwerken? Verzamelt u theelepeltjes of
oude muziekinstrumenten? Of vindt u het leuk
om af en toe te kijken naar de creatieve uitingen
en verzamelingen van uw buurtgenoten? Voor
dit alles kunt u vanaf eind mei terecht in het
nieuwe Buurtmuseum Borgele-Platvoet.
Het Buurtmuseum krijgt een opvallende plek in de hal van activiteitencentrum De Schalm. Hoe dat er precies uit gaat zien, blijft
nog even een verrassing. Op zaterdag 26 mei om 14.00 uur, tijdens
het Jubileumfeest, wordt het museum geopend. Bent u er bij?

de periode voorgesteld. Elke expositie wordt feestelijk geopend.
En natuurlijk hoort bij elke expositie een verhaal. De exposant
vertelt zelf of vraagt iemand om een lezing te verzorgen.
“Even tot Leven” is het thema van de eerste expositie, die op 26
mei geopend wordt. Omdat we 50 jaar Wijkvereniging Borgele-Platvoet vieren, ziet u dan verrassende foto’s en bijzondere
voorwerpen die het ontstaan van de wijk illustreren. Lang vervlogen tijden komen dan weer even tot leven. Alvast één van de
foto’s ziet u hier: de legging van de eerste steen van het wijkgebouw, in november 1973. Misschien kunt u het zich nog herinneren!

Van verschillende mensen uit de wijk kwam de vraag om expositieruimte voor hun creatieve werk of hun verzameling. Want
verzamelen en maken is leuk, maar nog leuker is het om het ook
aan anderen te kunnen laten zien. Het Krasse Fratsen-team en
het bestuur van De Schalm hebben de handen ineen geslagen om
dit mogelijk te maken. Per jaar is er plaats voor acht exposanten.
In iedere Schalmei worden de twee exposanten van de komen-
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Heeft u alles goed
geregeld?
Wist u dat we massaal te veel betalen? En met een goede voorbereiding zouden we nog veel minder kunnen betalen. En wij ‘zuinige
Nederlanders’ laten dat voordeel allemaal liggen. Maar Waarom?
U weet het niet! U staat niet dagelijks stil bij alle zaken die voor uw
overlijden geregeld moeten worden. Dat is maar goed ook. Toch
kan het heel goed zijn om daar wel eens bij stil te staan. Als echte
Nederlander betalen we tenslotte liever niet te veel erfbelasting.
Veel mensen hebben hun uitvaart(verzekering) wel geregeld. En
daarmee denken we dat alles geregeld is. Het liefst denken we er
ook liever niet meer aan. Toch valt het tegen wat dan geregeld is.
Voor uw nabestaanden ligt er nog veel werk te wachten na de
uitvaart. En wat als u geen nabestaanden heeft? Of als u niet wilt
dat uw kinderen het doen? Wie zorgt er dan voor dat uw huis
verkocht wordt, of leeggehaald? En wie zorgt ervoor dat de hond
wordt opgevangen? Wie doet uw aangifte inkomstenbelasting (want
dood of niet, de belastingdienst wil hem wel hebben!) En waar
liggen uw uitvaartwensen en administratieve papieren eigenlijk?
En dan het internet en al uw inlogcodes. Leeft u daar voor eeuwig
voort?
Ik wil u niet bang maken, integendeel. Door goede voorbereiding
kunt u veel rompslomp voor uw nabestaanden wegnemen en dat is
wel het laatste waar ze behoefte aan hebben na een verlies. En ook
voor u is het een prettig idee als u weet dat u het goed geregeld
heeft, zoals U wilt.
“Een professional inschakelen? Kan dat?” hoor ik vaak. Het is een
nog onbekend vakgebied. Vroeger werd het gewoon allemaal wel
onderling geregeld. Maar dat was vroeger. Toen was er vaak veel
minder na te laten.Veel mensen hebben nu bijvoorbeeld een eigen
huis. De rijkdom is gestegen. De complexiteit van de samenleving ook. Mensen hertrouwen, samengestelde gezinnen maar ook
gebroken gezinnen of verbroken relaties met de kinderen komen
steeds vaker voor. En alle administratie paste vroeger in één mapje.
Nu heeft u misschien wel inlogcodes bij bijna ieder bedrijf. U hoeft
geen miljonair te zijn om uw zaken goed te (kunnen) regelen en
eens naar uw nalatenschap te kijken.

2

Het erfrecht is veranderd, de erfbelasting is veranderd. Het is
complex. Wat laat u na en aan wie? Wellicht pakt het anders uit dan
u denkt. En wellicht kan er meer dan u denkt Een professionele
executeur weet de weg. Bij een professional denken we snel aan
een notaris maar dat is niet voor alles nodig. Een Register-Executeur kan veel voor u doen en is onafhankelijk en transparant.

Informatieavond
Dinsdag 17 april 2018 organiseren wij in wijkcentrum de Schalm
een vrijblijvende informatieavond. U bent welkom in de Schalm vanaf
19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur. Deze avond geven we u
algemene informatie over deze onderwerpen.
Wilt u bij de informatieavond zijn? U kunt zich hiervoor aanmelden
via het contactformulier op de site: www.rustvooru.nl of door een mail
te sturen naar post@adotium.nl. Geen internet?
Telefonisch aanmelden kan ook! Sabine Zeiss: 06-44926245
AdOtium
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Liedjes verbinden
senioren in Borgele,
Platvoet, Zandweerd
en De Worp

Verhalen en muziek verbinden mensen. Dat kunnen de senioren als vertellers en jonge Deventer singer-songwriters
beamen. Zij ontmoeten elkaar voor het eerst in de huiskamers
van de verteller. De liedjesschrijver stelt vragen en zoekt naar
lijnen en gebeurtenissen in het levensverhaal van de verteller.
Wie of wat maakte het verschil tussen hem of haar? Samen op
zoek naar de essentie van het leven. En dat inspireert tot een
lied, een heel persoonlijk levenslied.

Ook na dit concert gaan we verder. Want het “KrasseFratsen-Liedjeslint” mag groeien. We willen nog veel meer
mensen met elkaar verbinden. Zodat we op het Krasse
Fratsen-festival van zondag 27 mei nog meer verhalen en
liedjes kunnen laten zien&horen. Wilt u graag meedoen, weet
u iemand die vast zijn of haar levensverhaal zou willen vertellen aan een singer-songwriter, laat het ons weten. Mail dan
naar gab.groothuis@xs4all.nl of naar altijd@fitart.nl

De tweede ontmoeting is daarom nog spannender: het lied
voor het eerst laten horen aan de verteller. Zal hij / zij zich
herkennen en zal het in de smaak vallen? En inmiddels kunnen
wij uit ervaring spreken: het is steeds een feest van herkenning! De liedjes zijn prachtig, treffend en aangrijpend.

Want samen creëren geeft de kracht van plezier, houdt je
brein lenig, verbreedt je horizon, brengt nieuwe ontmoetingen
en geeft zin in en aan de dag!

Dan is er het moment om je lied te delen met de andere
vertellers. Dat is ook best spannend. Het is toch een intiem
inkijkje in jouw leven. Maar door je levensverhaal te delen in
muzikale vorm, is het alsof je de ander al goed kent. Woorden
worden overbodig … je hoeft niet zoveel meer uit te leggen.

Het Krasse Fratsenteam:
Marianne de Bakker, Gabriëlle Groothuis, Anita Kunst, Charles
Michels, Karel Tadema, Isabelle Renate la Poutré, Marja Vijn,
Sjoke Wassenaar,Tineke Posthumus.

En dan kunnen we samen - als team - onderweg naar een
voorstelling voor breder publiek. Waarin songwriter mét
verteller – op een zelfgekozen manier – voor het voetlicht
staan en hun lied brengen.
Zo hadden we op 18 februari onze eerste en prachtige Krasse
Frats-liedjes voorstelling in de Schouwburg. Daar brachten
vijf buurtgenoten uit Borgele en Zandweerd hun liedjes en
zong ook het Krasse Fratsenkoor een eigengemaakt lied.

Nieuwe voorstelling op zaterdag 15 april
En nu zijn we met acht nieuwe duo’s, o.a. bewoners van Borgele
en Platvoet, onderweg naar de volgende voorstelling.

Op zondag 15 april om 16.00 uur in het Burgerweeshuis met
aansluitend een hapjesbuffet.
Kaartjes à €15 zijn te verkrijgen via aanmelden@fitart.nl.
(Kinderen tot 16 jaar €5. Peuters en kleuters gratis).

Wij zien u graag!

a an melden voor de
ro m m e Lma r k t o p
27 Oktober
Op zaterdag 27 oktober
is er van 9.30 tot 14.00
uur een Rommelmarkt in
Wijkcentrum De Schalm
te Borgele. Een tafel van
80 x 2.40 kost € 10, - Di
t
bedrag dient bij binnenko
mst betaald te worden.
Opgave bij Ben Hulleman
via e-mail bjmhulleman1945@kpnmail.nl of
bij De Schalm via tel 0570
670731 of e-mail: wijkce
ntrundeschalm@home.nl.
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Nieuwe serie
verhalen in de
Schalmei

KRASSE FRATSEN KRIJGT
VERBEELDING

De redactie van de Schalmei is afgelopen kwartaal uitgebreid
met Richard Mekenkamp. Vanaf deze editie van de Schalmei
hebben we nog een uitbreiding in de persoon van Laurens van
der Goot. Een kundige schrijver met een vlotte pen.
In deze jubileumuitgave van zijn hand een eerste verhaal over
het ontstaan van de Schalm en de wijkvereniging. Het is de
bedoeling dat in de komende uitgaves de geschiedenis en
ontwikkelingen van het wijkgebouw en de wijkvereniging stap
voor stap worden doorgenomen.
Het ontstaan van de wijken Borgele en Platvoet zijn nauw
verweven met het ontstaan van ons mooie wijkgebouw en de
vereniging. Wij zien ernaar uit om de artikelen aan jullie aan te
bieden en zijn erg benieuwd naar jullie reacties.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Het bestuur van de wijkvereniging Borgele en Platvoet nodigt
haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag
29 mei 2017 in de Schalm. De aanvang is om 20.00 uur.

Op 19 maart start een serie van 7 teken-/schilderlessen
voor senioren in De Schalm. Voor mensen die hun
techniek willen bijspijkeren, maar ook als u denkt ‘ik zou
het wel eens willen proberen’.
Met docent Charles Michels verken je de wereld van kleuren
en vormen en leer je over licht en donker. Hoe begin je eigenlijk aan een schilderij? Waarom is schetsen zo belangrijk?
Naast schildertechnieken leer je anders kijken, maar plezier in
tekenen en schilderen is het belangrijkst!
Charles geeft zeven lessen op de maandagmiddag:
19 en 26 maart; 9, 16, 23 april; 7 en 14 mei. Steeds van 13.00
uur – 15.30 uur.
De lessen zijn in De Schalm. Kosten voor zeven lessen: €70.
Kunt u een aantal data niet, geen probleem. U betaalt per les.
Hebt u nog geen eigen verf of penselen? Ook geen probleem.
Voor €10 extra kunt u gedurende de cursus gebruik maken
van onze materialen.

Meer informatie:
Stuur een e-mail naar cmichels@ziggo.nl

Meedoen?
Stuur een e-mail naar tinekeposthumus@fitart.nl of bel
06-28578131

inning contributie

Bij genoeg belangstelling gaan de lessen ook door in en na
de zomer. Bij mooi weer kunnen we Buut’n Pruts’n, zoals
Charles dat noemt: lekker buiten tekenen en schilderen. Maar
dat alles in overleg met de deelnemers.

De penningmeester laat weten dat de inning
van de contributie van de wijkvereniging zal
plaatsvinden in de maand april.

Dus: Overwin je koudwatervrees en kom schilderen.

Het bestuur
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Charles Michels

Lastig is natuurlijk
een vervelend woord
Marjan Bauling in gesprek met Lieke
Simoen, coördinator taakstraffen dat
onder de Raad van de kinderbescherming
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vallen.
“Wat houdt uw functie, coördinator taakstraffen, precies in?”
“Jongeren krijgen een taakstraf die door de rechter is opgelegd. Deze
kan variëren van 2 tot 240 uur. Dit kan voor verschillende vergrijpen
zijn zoals: stelen, graffiti, vechtpartijen etc. Ik ga daarna met de jongere
(en ouders) een gesprek aan van ± een half uur tot drie kwartier om
te kijken wat voor vlees ik in de kuip heb. Oftewel wie is deze jongere?
Uiteraard is dat omgekeerd ook het geval. Het is vaak wel wennen
voor zo’n jongere om aan een ‘vreemde vrouw’ over zijn/haar sores te
praten.”
“Hoe gaat u bij zo’n gesprek te werk?
“Ik probeer het niet te zwaar te maken en gooi er meestal een grapje
of grolletje tussendoor. Ik stel wel strikte eerlijkheid op prijs. Ik heb
liever dat ze bijvoorbeeld eerlijk zeggen dat de afspraak is vergeten
dan een smoes. Ik ken zo langzamerhand wel alle smoezen en heb je
een leuke smoes: nou, dan kan ik daar hartelijk om lachen.
De jongeren van deze tijd zijn overprikkeld door alle informatie die
door hun mobiel en apps bij hen binnenkomt. Je zou kunnen zeggen: ik
ben soms nog ouderwets met de slogan: Reinheid, Rust en Regelmaat!
“Wat gebeurt er met een ‘lastige’ puber die niet wil luisteren en
ook zijn taakstraf niet wil uitvoeren?”
"Kijk ‘lastig’ is natuurlijk een vervelend woord: wat is nu lastig? Vanuit
de Raad heb ik een pedagogische opdracht, die staat voorop, wat kan
ik doen? Nou, dan ga ik wel eerst in gesprek met de jongeren en de
ouders en/of de betrokken hulpverleners. Vaak helpt dit wel maar in,
grofweg gezegd, 10% helpt dit niet en dan wordt de taakstraf stopgezet en gaat dan ter beoordeling weer naar de kinderrechter.

“Wat voor ijzers heeft u nog meer in het vuur bij problemen met
jongeren?”
“Ik zoek contact met jongerenwerkers, het sociaal wijkteam, de betrokken hulpverlener en blijf altijd in contact met de ouders. Deze laatsten
zijn en blijven de meest belangrijke voor de jongeren!
“Als een jongere een taakstraf heeft gekregen, waar gaat hij die
dan uitvoeren?”
“Ik blijf constant op zoek naar projecten waar ze hun taak kunnen
uitvoeren. Ik werk momenteel samen met: de Kringloop, Cambio, Jongerencentra en Speeltuinen om er maar een paar te noemen. Ook ben ik
op zoek naar mensen die het leuk vinden om met jongeren te werken
en geen oordeel vellen over “the kids”
“Hoe bent u zo in Deventer verzeild geraakt?”
“Er is een kantoor in Zwolle en in Arnhem, dus Deventer ligt mooi in
het midden. De Schalm is een ideale werkplek en ik zit nog wel op het
toneel en om Shakespeare te citeren: het leven is een schouwtoneel.
Spelen we niet allemaal een rol in het leven?”
“Mijn gesprek met u heeft me een beter inzicht gegeven in uw
werkzaamheden die u met zoveel passie uitvoert. U houdt van
jongeren, dat is duidelijk! Ik dank u hartelijk voor dit interview.
“Heel graag gedaan. Ik vond het prettig om een beetje meer
duidelijkheid te verschaffen over het taakstraffenbeleid. Ennuh…..
de jeugd heeft de toekomst, maakt soms fouten, maar zo zijn wij
volwassenen ook groot geworden, tòch?
Marjan Bauling
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terugblik 50 jaar
wijkvereniging

Sociologen toonden volgens de nota aan dat de primaire
behoefte van de bewoners individualisering betrof, op de
De eerste nota van de wijkvereniging Borgele-Platvoet uit 1971 voet gevolgd door de drang contacten buiten het eigen
gezin te leggen. Een merkwaardige, wat tegengestelde
kijkt terug op de periode 1968-1970. Wat stond daar in?
conclusie. Door de ligging van de wijk waren contacDe auteur van de nota maakt melding van de eerste ten met de rest van de stad in ieder geval “minder goed
ledenvergadering van de wijkvereniging Borgele-Plavoet, mogelijk”, waardoor de behoefte aan een “café of andere
die op donderdag 16 mei 1968 in het gebouw van AVV ontmoetingsplek” toenam.
Daventria aan de Laan van Borgele plaatsvond. Opvallend
is het grote aantal cijfers dat hij noemt, waarvan enkele Op 10 december 1969 ging men daarom aan de slag met
interessant zijn wanneer je ze met de huidige stand van de oprichting van een eigen wijkcentrum. Bovenaan de
zaken vergelijkt.
to-do-lijst prijkte de volgende, nog niet echt concrete top
De huur van een vierkamerappartement in een flat van drie: “activiteitenaanbod, dienstverlening en werken aan
vier hoog bedroeg omgerekend 72 euro. De gemiddel- de samenleving”. Al snel kwam het idee een “vakbekwame
de gezinsgrootte in Deventer was 3,28. In Borgele-Plat- coördinator” aan te stellen die hiermee professioneel aan
voet was het cijfer onbekend maar vermoed werd, dat dit de slag ging, voorlopig in een kleine school. Om de wijkbehoger zal zijn geweest. Op 1 juli 1970 woonden er 5069 woners te overtuigen van de noodzaak van een wijkgebewoners.
bouw werden tenslotte de volgende inhumane taferelen
in het schooltje geschetst:“Om deze noodkreet te kunnen
De nota-schrijver stelt in een vlaag van vroege beoordelen zou u, lezers van deze nota, ze aan de gang
fake-news-behoefte vast, dat de wijk “naast het wonen moeten zien, die Borgelers en Platvoeters die hun toneelgeen enkele andere functie” vervult. Gelukkig was er in stuk instuderen op die luttele vierkante meters […] of
werkelijkheid toch echt een school en een winkelcen- die andere volwassen wijkbewoners, die hun klaverjasspel
trum aanwezig. De bedoeling was dat de bewoners van bedrijven, zittend op stoeltjes, welke zijn aangepast aan de
de aangrenzende wijk Platvoet gebruik zouden maken lichaamsmaten van hun 6-12 jarige kinderen”. Uiteindelijk
van voorzieningen in de Zwolse wijk. Maar het Borger- is het gebouw er in 1974 gekomen en is het elan van
ler winkelcentrum en scholen waren populair vanwege de de wijkvereniging dat hier beschreven wordt nooit meer
nabijheid en het nieuwe karakter. Bovendien, zo schrijft de verdwenen.
nota-auteur, alsof het een oorlogsgebied betrof, zou “de
Laurens van der Goot
Zwolseweg steeds gevaarlijker worden”.
De Borgeler mensen hadden ondertussen grote behoefte
aan meer voorzieningen dan alleen onderwijs en inkopen
doen. Gelukkig biedt de flexibele
geest van de auteur oplossingen: “’s
winters bieden de kolken mogelijkheden tot schaatsen op natuurijs”.
Het Deventer Dagblad vond dat niet
genoeg want in april 1968 schreef
het met een toon die het midden
hield tussen ironie en medelijden: “Op Borgele ontplooide men
eigen initiatief, daar hield men een
zeer geslaagde, zij het iets verlate,
lampionoptocht”. Hoewel de komst
van een telefooncel, brievenbussen en een buslijn gevierd konden
worden, zet de auteur van de nota
een alarmerende toon in: “De kleine
kinderen in de flats (plm. 1000 gezinnen!) ontberen thans buiten de
woning elke speelvoorziening”.
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Stichtingsvergadering

Het eerste onderkomen van de wijkvereniging

De bouw van wijkgebouw de Schalm
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DE ONTWIKKELING VAN
HET BUURTHUIS
In januari 1968 is bij een aantal bewoners van
Borgele de gedachte opgekomen activiteiten te
gaan ontwikkelen op het gebied van recreatie
en sociale bezigheden. Zij richtten zich tot de
bewoners (toen 146 gezinnen) middels een brief.
Op deze brief kwamen 40 gunstige reacties
binnen. Op 29 februari 1968 vond een oprichtingsvergadering plaats in een directiekeet van
de aannemer.
Een voorlopige kommissie werd in het leven geroepen om de
gedane voorstellen op deze oprichtingsvergadering te gaan
coördineren. Een groep van 16 personen werd bereid gevonden leden te werven. Het geheel sloeg aan bij de bewoners. Op
donderdag 16 mei 1968 werd de eerste Algemene Vergadering
gehouden in het clubgebouw van de AVV Daventria aan de Laan
van Borgele.Tijdens deze vergadering werd de eerste voorzitter
gekozen in de persoon van de heer Miranda. Besloten werd tot
het aanstellen van contactpersonen voor het contact tussen de
bewoners en het bestuur.Teneinde het contact te onderhouden,
werd tevens besloten een maandblad (de Schalmei) te verspreiden.
Daar de belangen van de wijk Platvoet parallel lopen met die
van de wijk Borgele, werd in 1970 besloten verenigd samen te
gaan onder de naam ”Borgele-Platvoet”.
De jaarvergadering in mei 1970 werd uitgesteld omdat de
voorbereidingen voor het ”gezicht” van Borgele-Platvoet toen
nog in volle gang waren. Meer concrete plannen waren gereed
in augustus 1970.

Uit het resultaat van een gehouden enquête kwam naar voren
dat:
 Het buurthuis diende in de allereerste plaats een ontmoetingscentrum te worden waar alle wijkbewoners welkom
zijn. Er werd duidelijk gekeken hoe de samenstelling van het
gebouw diende te zijn qua oppervlakte voor alle activiteiten.
 Het buurthuis primair een voorzieningscentrum moet zijn
met spreekuur mogelijkheden op medisch en maatschappelijk
terrein en tevens een crèche ruimte.
 Het buurthuis moet een gymnastieklokaal bevatten. Een
waar dames- en jeugdgymnastiek, badminton, volleybal, tafeltennis en andere sporten bedreven kunnen worden.
 Er zal een ruimte moeten zijn waar toneelspelen, muziek
maken, volksdansen, filmvoorstellingen, ontmoetingsavonden
en het houden van een ruilbeurs mogelijk zijn.
 Ook dient er in het buurthuis een kleine barruimte en
keuken te komen waar koffie en andere dranken verkrijgbaar
zijn.

Tijdens de voorbereidende gesprekken werd er meerdere
malen gesproken over een architect, die de uitwerking van het
doel en het te bouwen buurthuis zou moeten begeleiden. Een
die in staat zou zijn de onder de wijkbewoners levende wensen
en behoeften bouwkundig te vertalen en tot uitdrukking te
brengen. Op 27 mei 1970 was de heer Hertzberger ten eerste
kennismaking aanwezig op een werkgroep vergadering, waarop
hij zijn belangstelling voor ons werk toonde.
De situering van het buurthuis was zeer belangrijk, het diende
centraal te liggen in de wijk. Dus ook gemakkelijk bereikbaar en
gelegen op een punt waar velerlei andere activiteiten plaatsvinden, in dit geval dus het winkelcentrum aan de Dreef.
In de volgende Schalmei meer hierover.
Hans Kamp

De bestuursvorm werd zodanig gewijzigd, dat men kon spreken
van een wijkraad. Kandidaten werden aangezocht zodat in
oktober 1970 de wijkraad gekozen kon worden. Deze zou
verder zorg dragen voor de uitbouw van de vereniging.
Onderzoeken hadden aangetoond dat er een toenemende
behoefte bestond aan contact buiten het gezin. Wat met een
40-tal mensen begonnen was, is een korte tijd uitgegroeid tot
een levendige vereniging.
In maart 1968 konden de bewoners reeds kennismaken met
een grote reeks van activiteiten zoals een tennisclub, naaiclub,
discussieclub, bridge-, kaart- en schaakclub en uiteraard een
babysitcentrale. Met dit alles was de behoefte aangetoond een
onderdeel van de wijk te zijn.
Dat voor de vele activiteiten ruimten nodig waren is begrijpelijk.
Het verzoek aan de gemeente om medegebruiker te mogen zijn
van de Borgelo school werd welwillend toegestaan. Direct na de
oprichting was de noodzaak van een eigen onderkomen eigenlijk al duidelijk. Men is dan ook al vrij snel begonnen plannen
hiervoor op te zetten.
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Sinterklaas in de Borgloschool 1969

Het wijkgebouw met sporthal

JUBILEUM
festiviteiten
Het programma voor de festiviteiten op
26 en 27 mei ziet er voorlopig als volgt
uit:
Opening buurtmuseum
op zaterdag 26 mei om 14.00 uur
En verder:
De Expositie 50 jaar wijkvereniging
Springkussen
Poppenkast
Diverse kinderactiviteiten zoals schminken
RC Kids
Handboogschieten
Muziek
Badkamerkoor
Speurtocht door de wijk met prijsvraag
Deventer Fotokring
Hondenfrisbee
Verloting
Info: Sociale Team
Diverse presentaties
Diverse workshops

Activiteiten in de
Schalm
Als sinds jaar en dag kun je in de Schalm deelnemen aan
diverse activiteiten. Dat varieert van een kinderactiviteit
zoals palmpaasstokken maken, maar ook de wekelijkse
bridgedrive of eenmalige activiteiten om NLdoet te ondersteunen.
Omdat een wijkcentrum niet zonder activiteiten kan,
probeert de wijkvereniging zoveel mogelijk activiteiten aan
te bieden aan de bewoners van de wijk! Dat kan een eigen
activiteit zijn zoals: biljarten, darten, volleybal, maar ook De
Schalmspelers die het toneel als speelveld hebben. Overigens, De Schalmspelers is een van de oudste activiteiten in
de Schalm! Daarnaast organiseren diverse organisaties ook
allerlei zaken: bridge, yoga, Fysio- en seniorengym, Pilates etc.
Ook worden er frequent beurzen, bijeenkomsten en allerhande andere zaken georganiseerd voor de wijkbewoners.
Op het moment van schrijven is er zelfs een heuse après ski
party aanstaande!
Maar natuurlijk is het mogelijk om zelf ook activiteiten aan
te bieden en/of te organiseren! In goed overleg met de
wijkvereniging is er veel mogelijk! Het moet wel passen bij
de vereniging en voldoende draagvlak krijgen, maar een goed
plan zal dit niet in de weg staan!
Kijk op de website www.deschalm-deventer.nl voor meer
activiteiten en informatie!
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VASTE ACTIVITEITEN
in de schalm
Interesse in een van deze activiteiten?
Neem contact op met de Wijkvereniging Borgele & Platvoet via
0570-670731 of wijkcentrumdeschalm@home.nl. Voor informatie
over de activiteiten van het sociaal team kunt u contact opnemen. via
06-45542212 of borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl

Albert Heijn
Middeldorp
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag
Zondag

van 08.00 uur tot 18.00 uur
van 12.00 uur tot 17.00 uur

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

VERRASSEND INSPIREREND

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

Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren.

PROJECTINRICHTING
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Maandag
07.30-12.45
09.15-10.30
10.45-11.45
13.30-15.00
19.30-20.30
20.00-22.30
20.00-22.30

RC Kids kinderopvang
Pilates
Feldenkrais
Creatief café (Sociaal Team)
Badminton
Toneelgroep
Deventer fotokring 1x per 14 dagen

Dinsdag
07.30-12.45
09.00-11.40
09.00-12.00
18.00-19.00
19.30-23.00
19.30-21.30

RC Kids kinderopvang
Fysio-/seniorengym
Jazzgymnastiek 3 gr.
Yoga Berry Steenbruggen
Bridgeclub Deventer
Volleybalcompetitie

Woensdag
07.30-12.45
10.15-11.00
13.00-17.00
18.30-19.30
19.45-20.45
18.45-22.30
19.00-23.00

RC Kids kinderopvang
Bewegen in balans 70+
Bridge integraal
Pilates
Pilates
Volleybal recreanten
Biljarten

Donderdag
07.30-12.45
09.30-11.30
11.30-13.00
14.00-16.00
14.00-16.00
18.45-22.00
19.00-20.00
20.00-01.00

RC Kids kinderopvang
Nederlandse taal & ontmoeting (Sociaal team)
Wandelen in de wijk (Sociaal team)
Bingo 1e donderdag v.d. maand
Raster bingo 3e donderdag v.d. maand
Yoga Berry Steenbruggen
Schaken jeugd Pallas
Schaken Pallas

Vrijdag
07.30-12.45
09.30-10.30
13.00-14.00
13.30-17.30
14.30-15.30
14.30-16.00
19.00-22.00

RC Kids kinderopvang
Feldenkrais
Yoga Berry Steenbruggen
Biljarten
Ouderenyoga
Badkamerkoor senioren (Sociaal team)
Disco jeugd 3e vrijdag v.d. maand

Zaterdag
10.00-12.00

Koffiedrinken House of Hope

Zondag
10.00-12.00
19.00-22.00

Kerkdienst na afloop koffie
Darten

Bridge is de
‘kakkerigheid’ al lang
voorbij
Marjan Bauling in gesprek met Mw. Hiltje Oosterhoff,
vrijwilliger van de bridge-activiteit
bij de Schalm
Een dezer dagen las ik het volgende in een krant: "Bridge is de
‘kakkerigheid’ al lang voorbij". Het leek me daarom best wel
nuttig om wat meer te weten te komen over deze activiteit bij
de buurtvereniging Borgele-Platvoet

bouleclub karro deux
Beste buurtbewoners van Borgele/ Platvoet
Net zoals de afgelopen jaren zijn er ook dit jaar weer jeu
de boules toernooien waarvoor u zich kunt inschrijven. Deze
toernooien worden gespeeld met doubletten, teams die uit
twee personen bestaan.

Zondag 22 april
Het Bouwbedrijf de Haan Diepenveen-toernooi
Kosten € 5,00 per persoon
Aanvang 10.00 uur

Zondag 8 juli
Zomertoernooi Welkoop

‘Wat is uw functie binnen deze activiteit en hoe lang bent u
hier al aan verbonden?’

Kosten € 5,00 per persoon
Aanvang 10.00 uur

‘Ik ben vrijwilliger en zorg dat de middag in goede banen
wordt geleid. Binnen de groep zijn er nog meer mensen actief
zoals De heer Jan Kloosterboer die ’s morgens de bridgetafels
klaarzet en Henk Lankhorst die de scores uitrekent en ze de
volgende morgen op de mail zet.
Ik ben ongeveer vier jaar aan deze activiteit verbonden. twee
jaar geleden nam ik het over van mevrouw Tiny Heijne die
deze bridgegroep startte en hierbij werd geassisteerd door
de heer Nesto Massaro. Al met al bestaat deze activiteit ruim
20 jaar.’

Zondag 23 september

‘Hoeveel deelnemers doen aan deze bridgegroep mee en zijn
er ook mensen aanwezig uit andere wijken?’
‘’Zo tussen de 40 en 50 mensen van wie toch wel de helft uit
de wijk komt.
‘Op welke dag wordt er gebridged en wat zijn de kosten die
hieraan verbonden zijn?’

Deventer Koekstad-toernooi
Kosten € 5,00 per persoon
Aanvang 10.00 uur

Zondag 28 oktober
Wintertijd-Toernooi
Kosten € 5,00 per persoon
Aanvang 10.00 uur
De inschrijving voor een toernooi sluit op de laatste donderdagavond voor het toernooi
Een toernooi gaat door als er minimaal 14 equipes zijn
Inschrijving kan door een e-mail te sturen naar
wedstrijdcommissie@karrodeux.nl.
Of kom langs tijdens de openingsuren:
Maandag- en zaterdag van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur
Dinsdag- en donderdag van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur

Iedere woensdagmiddag om 13.00 uur. Tussen 12.30 en 13.00
uur kan men zich inschrijven. Voorinschrijven hoeft niet. De
kosten zijn € 2,00 per middag die helemaal ten goede komen
aan de Wijkvereniging.
IedIedereen die een middag wil bridgen kan komen, het liefst
met een bridgepartner. Sommige bridgers komen af en toe een
keertje, anderen komen bijna iedere woensdag. Dat is helemaal
vrij. Er wordt om 13.00 uur gestart en het eindigt ± 16.30 uur.
Er wordt in twee lijnen gebridged.
Mocht u nog meer willen weten dan kunt u bellen met
mevrouw Hiltje Oosterhoff 0570-619201
‘’Hartelijk bedankt voor dit interview. De bridgegroep is een
waardevolle loot aan de activiteitenboom van de Schalm.’
Marjan Bauling

Annelies
Deventer Bouleclub Karro Deux
Sportpark Borgele, Bredenhorst 189 Deventer
www.karrodeux.nl
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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 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
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