
Feestweekend wijkvereniging Borgele – Platvoet
In het weekend van 26 en 27 mei vierde de wijkvereniging Borge-
le – Platvoet haar 50 jarig jubileum in het activiteitencentrum De 
Schalm. Met veel activiteiten, bezoekers en prachtig weer kijkt 
men terug op twee geslaagde dagen. 

De voorzitter van de jubilerende verenging Dick Coulier keek in 
zijn speech terug op de afgelopen jaren en wierp een blik op de 
nabije toekomst.

De opening van het Buurtmuseum, een plek waarin de buurt 
centraal staat, werd verricht door mevrouw Anke Hamstra 
(gemeenteraadslid PvdA in Deventer). Er is in dit museum ruimte 
voor 8 exposanten per jaar.  Tevens opende zij de tentoonstelling 
"Even tot leven" met foto’s en voorwerpen over de wijk Borgele 
– Platvoet.

Op beide dagen waren er diverse activiteiten en demonstra-
ties van dog frisbee tot poppenkastvoorstellingen van de eigen 
toneelvereniging De Schalmspelers. Maar ook een optreden van 

het Badkamerkoor en een speurtocht door de wijk behoorden 
tot het brede pallet aan activiteiten. De horecavoorziening  ‘t 
Trefpunt voorzag iedereen van een hapje en een drankje terwijl 
de jeugdcommissie voor een passende muzikale omlijsting zorgde. 
De wijkvereniging en haar vrijwilligers kijken terug op meer dan 
geslaagde dagen. 

JB Bunt / redacteur De Schalmei 

Opening 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus om 11 uur worden er twee nieuwe 
exposities in het buurtmuseum geopend. Dick Achtereekte 
laat zijn bijzondere maquettes van de Deventer kerken zien. 
Gerard Balk vult de muren van De Schalm met zijn kleurrij-
ke schilderijen en beelden. Beide kunstenaars zijn tijdens de 
opening aanwezig om over hun werk te vertellen. 

Het belooft een geanimeerde ochtend te worden met interes-
sante verhalen. Buurtbewoners worden van harte uitgeno-
digd hierbij aanwezig te zijn. Voor koffie met wat lekker wordt 
gezorgd. 

Buurtmuseum
26 mei jl werd het buurtmuseum in de hal van De Schalm geopend. 
Met het buurtmuseum wordt tegemoet gekomen aan de wens van 
buurtbewoners om hun kunstuitingen en verzamelingen te expose-
ren en te delen met anderen.  De eerste expositie betrof, zoals 
bekend, het 50 jarig bestaan van de buurtvereniging. Het idee is om 
ieder kwartaal twee buurtbewoners te laten exposeren.  Op de lijst staan inmiddels 12 exposanten, maar er kunnen er natuurlijk altijd 
meer bij. Ook worden er nog mensen gezocht voor het organiserend comité. U kunt hiervoor contact opnemen met info@fitart.nl 

Dick Achtereekte en Gerard Balk 
exposeren in het nieuwe buurtmuseum
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Apple crumble / 
appeltaartje
Met de heerlijke zomerse avonden in het verschiet, 
een makkelijk receptje. Je zou het zelf op de laatste 
warmte van een bbq kunnen bereiden!

Wat heb je nodig: 

6 appels naar keuze
800 gr gemengd rood fruit. Uit de diepvries? Dan goed 
laten uitlekken!
6 eetlepels citroensap
500 gr koude boter
500 gr suiker 
500 gr bloem

1. Verwarm de oven tot 180 graden
2. Schil de appels en snijd deze in grove stukken
3. Meng in een ovenschaal de appelstukjes met 
het rode fruit en citroensap
4. Meng in een kom het bloem, de suiker en de 
boter. Blijven mengen tot er kleine kontjes vanaf vallen
5. Als dit mooie klontjes zijn (de crumbles!) kan 
het gelijkmatig verdeeld worden over de ovenschaal
6. Nu is de apple crumble klaar om in de oven te 
gaan (of op de bbq) 
7. Lekker laten garen tot de crumbles goudbruin 
beginnen te kleuren en het rode fruit lekker aan het 
bubbelen is!

Warm natuurlijk het allerlekkerst, maar koud ook 
heerlijk! Eet smakelijk!

De Schalm is  
wegens vakantie  

 gesloten van  
16 juli tot  

13 augustus.
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Marjan in gesprek 
met Saskia Hendrickx, 
coördinator van 
Zorgtuin de Molenenk
Saskia heeft veel te vertellen over de Zorgtuin die in mei 2016 
is opgestart op een gedeelte van het Groenbedrijf. Dit initiatief 
biedt zorg en is tegelijk een welkome tijdpassering. Er is altijd wel 
iets te doen voor iemand die nuttig bezig wil zijn en dat ook nog 
leuk vindt. Voor mensen die eenzaam zijn of een indicatie voor 
dagbesteding of PGB hebben, of op welke manier dan ook onder 
de mensen willen komen. Het is dus ook een sociaal gebeuren. 
Mocht het weer niet uitnodigen om te gaan spitten c.q. te gaan 
plante dan kan er altijd binnen geklust worden. Ik zat op een 
robuuste houten bank die zelf gemaakt is, en op de zelfgemaakte 
tafel stonden schattige miniviooltjes en boterbloemetjes! Er is 
ook een stevig hek van vlechtwerk gemaakt om de konijnen van 
de bloemen en bijen weg te houden. Met zo’n groentetuin hoef 
je je niet te vervelen! 

Wel jammer dat er weinig groente in voorraad was. Dat heeft 
alles te maken met de vorst die dit jaar lang aanhield, maar geen 
nood: nog even en dan is er weer van alles te koop. Mmm, ik 
verheug me op de aardbeitjes! Alles is biologisch dus zonder 
gif en wordt geoogst waar je bij staat! Verser kan dus niet! De 
sperziebonen worden nu op hoge staken geplant. Dat is makke-
lijker te plukken voor mensen met een handicap. Er wordt veel 
geplant zoals: groente, fruit en eetbare bloemen. Die zou ik 
weleens willen proeven! Is weer eens iets anders!

Saskia heeft een BHV-(Bedrijfshulpverlening)-certificaat en 
een dezer dagen heeft een collega dat ook. Zo’n certificaat is 

verplicht. Ze is wel op zoek naar meer vrijwilligers. Daar kun 
je nooit teveel van hebben, stelt ze. Ook terrasvrijwilligers zijn 
welkom. Deze zijn wat minder mobiel en kunnen dan aan de tafel 
zaden sorteren om maar iets te noemen. Tuinieren aan tafel. Ze 
heeft nog volop plannen voor de toekomst zoals aan het eind 
van het terrein een eigen ingang maken met een theetuin op 
een mooi terras van 550 m2. Het is de bedoeling dat er op zeer 
korte termijn mee begonnen wordt! Er is dus nog veel werk aan 
de winkel. Mocht u nog meer willen weten over de Zorgtuin de 
Molenenk, bezoek dan eens hun website http://demolenenk.nl. 
Daar kun je nooit teveDe site ziet er heel professioneel uit en 
wordt door Saskia bijgehoudenel van hebben, stelt ze. Er is veel 
te bekijken en te lezen. De foto’s zijn allemaal door haar gemaakt 
en zijn prachtig! Ik vond het een interessant uurtje, kocht een 
pompoen en maakte een heerlijke pompoensoep.

Saskia bedankt voor alle informatie! Je bent een bevlogen tuinier-
ster en coördinator. Je werk ligt je na aan het hart! Ik kom zeker 
nog eens terug! Voor wie dit leest: Ga ook eens kijken bij Zorgtuin 
de Molenenk! Overstichtlaan 1 in Borgele.

Marjan Bauling
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Terugblik 50 jaar 
wijkvereniging  
In de vorige Schalmei zijn we ingegaan op de eerste nota van de 
wijkvereniging Borgele-Platvoet uit 1971, die terugblikte op de 
periode 1968-1971. Deze keer bekijken we van dat boekwerk 
het negende hoofdstuk, dat de financiering van het wijkgebouw 
als thema heeft.

Het middenstuk, het langste deel, is een taaie tekst vol met cijfers 
en financieel jargon. Het begin en einde van het hoofdstuk zijn 
daar echter wat toonzetting betreft de tegenpolen van, gelukkig. 
Soms speels, dan weer poëtisch voorzien zij het hoofdstuk van 
commentaar, als een antigif voor de notariële taal die bladzijde-
lang wordt doorgezet. Dat middenstuk blijkt na enig doorbijten 
bij lezing toch enige interessante materie te bevatten.

De keuze voor die compacte taal is niet meer dan logisch: het gaat 
om een budgettering en verantwoording voor de oprichting van 
het buurthuis Borgele-Platvoet met een totale grond van 1180 
vierkante meter, inclusief gymzaal en buitenterrein. De auteurs 
richten zich op het in erfpacht verkrijgen van de grond voor een 
bedrag van 28.300,- gulden; kopen lukt namelijk niet want “onder 
de werking van de bestaande subsidieregelingen voor een derge-
lijke grondverkrijging” kunnen zij niet “rekenen op overheids-
steun”. Dat klinkt de moderne lezer waarschijnlijk actueel in de 
oren. Voor de oprichting van het gebouw zelf werd 990.721,- 
gulden beraamd. De schrijvers zien vier mogelijke bronnen om 
dit bedrag op te kunnen hoesten: “het kapitaal der vereniging”, 
“gelden verkregen door het houden van akties onder de bevol-
king van de wijk Borgele-Platvoet”, “bijdragen in de bouwkosten 
verkregen van het partikuliere bedrijfsleven” en “het aantrekken 
van leningen van banken en institutionele beleggers”. 

Wat het eerste idee van eigen kapitaal betreft: er stond op het 
moment van schrijven ongeveer 3000,- gulden op de spaarreke-
ning; “van onvoldoende importantie”, schatten de auteurs in, met 
realiteitszin. De tweede optie, een beroep doen op de porte-
monnee van de bewoners, achten zij kansrijker omdat de Borge-
ler bevolking “zich voldoende realiseert dat het hier een belang 
betreft dat haar persoonlijk aangaat”. Mochten de bewoners dat 
besef nog niet hebben, dan wordt dat inzicht bij dezen alsnog 
onder hun aandacht gebracht. Vervolgens zetten de bedenkers de 
mogelijkheid het bedrijfsleven te benaderen wel erg bescheiden 
in met het plan “een geringe aanslag op het giftenbudget van de 
in Deventer gevestigde ondernemingen” te plegen en dat boven-
dien “met de nodige zorg begeleid” uit te voeren. Een fondsen-
wervingsactie met een wervelende en assertieve pitch bestond 
een halve eeuw geleden klaarblijkelijk nog niet. De omzichtig- en 
ootmoedigheid van zojuist is totaal verdwenen als de optie van 
het lenen ter sprake komt; zonder omhaal van woorden kiezen 
de leden voor een lening van een miljoen gulden met een looptijd 
van veertig jaar “tegen een interestvoet van 8,5 procent”. 

Naast de grond en het gebouw is er ten slotte nog oog voor 
de exploitatiekosten; de prijs voor het draaiend houden van het 
buurthuis en de gymnastiekzaal bedraagt 197.018,- gulden. Via 
verhuur van zalen, opbrengsten van buffetten en “het verko

pen van paaseieren” moet  35.500,- daarvan zonder problemen 
kunnen worden binnengehaald. Daarnaast zullen eigen midde-
len worden ingezet, die via contributie, advertenties en giften 
22.000,- moeten bedragen. Tot zover het middenstuk. 

De start van het notahoofdstuk is zoals gezegd veel losser van 
toon. De auteurs noemen zichzelf “cijfertijgers”, die bestaan uit 
echte Borgelers en Platvoeters, “een heel ander soort volk, al 
dient te worden aangetekend dat enige cijfertijgers vanuit het 
echte Holland zijn geïmporteerd”. De dierennaam blijkt de start 
te zijn van een langdurige metafoor, want de schrijvers vergelij-
ken hun financiële plan consequent met een circusnummer. Zo 
noemen zij de inwoners van de wijk “het hooggeëerde publiek” 
en bestempelen ze hun gepuzzel met geld als “deze show”.  Voor 
de “muzikanten van de circuskapel” die het rekenwerk moeten 
begeleiden, zijn volgens de rekenaars enkele liederen met een 
financieel thema verplichte kost: Wie zal het betalen, Poen, poen, 
poen, poen en Ome Thijs heeft een prijs in de voetbalpool. 

Het einde van het hoofdstuk heet “Het slotnummer der cijfertij-
gers”. De auteurs houden hun circusvergelijking namelijk veertien 
bladzijdes lang  vol. Bewonderenswaardig. Daarvoor is wellicht 
meer uithoudingsvermogen nodig dan voor het opstellen van het 
financiële plan zelf. Het “slotnummer” heeft prachtige poëzie in 
zich: “Wij, geestelijke ouders, zien jou, nota, in de wieg liggen en 
wij hebben tot elkaar gezegd: je bent dan misschien geen mooie 
baby, maar je bent in ieder geval welschapen in die zin, dat je 
volgens ons kompleet bent. […] Ga dan en bewerk, dat de vonk 
welke wij hebben getracht in jou te leggen overslaat op alle 
mensen die met jou in aanraking komen”. Deze lyrische tekst 
blijkt voorspellende waarde te hebben want na vijftig jaar kunnen 
wij, de welpen, inderdaad nog steeds genieten van het wijkge-
bouw, door de inspanningen van onze tijgerouders uit 1970.

Laurens van der Goot



Natuurlijk! Bewegen! 
– Natuurlijke 
groepswandelingen 
met verhalen
Natuurlijk! Bewegen! In beweging komen in de 
natuur rondom Deventer. Dat is wat IJsselland-
schap en Zorggroep Solis graag aanbieden aan 
inwoners van Deventer en omgeving.

Twee keer per jaar, tien weken (in voor- en najaar) op donder-
dagochtend, wandelen in de bossen op de landgoederen van 
IJssellandschap, zoals Landgoed Nieuw Rande of de Kranen-
kamp. De deelnemers zijn veelal ouderen die niet meer alleen 
de natuur in kunnen of willen wandelen maar het wel heel fijn 
vinden om dit met een groep en onder begeleiding te doen.

De groep bestaat uit mensen die zelfstandig thuis, in een 
verzorgingshuis of aanleunwoning wonen. Iedereen is welkom, 
zo krijg je een mooie diverse groep. Wel dient men een stuk 
te kunnen wandelen, meestal zo’n 2 km. Dat gaat in een rustig 
tempo, er kunnen ook deelnemers meedoen met stok of rolla-
tor. Er gaat altijd een verhalenverteller mee en een wandeltrai-
ner (vanuit Daventria). Tijdens de wandeling worden verhalen 
verteld en is er aandacht voor beweegoefeningen, valpreventie 
en coördinatie. Ook gaan er begeleiders mee voor een praatje 
en als het nodig is een arm. Er komen deelnemers op eigen 
gelegenheid, maar Solis zorgt ook voor een bus. Tevens wordt 
een aantal auto’s ingezet om waar nodig de wandelaars op te 
halen.

Als men mee wil wandelen kan er 
contact opgenomen worden met een van 
de organisaties:
 � Jantina via e-mail: Jantina.oplaat@

zorggroepsolis.nl
 � Jet via e-mail j.nieboer@ijsselland-

schap.nl of tel 0570-635955 

IJssellandschap, Zorggroep Solis en 
Daventria.

kom Rummikubben 
in de Schalm!
Sinds begin dit jaar komt gemiddeld eens per maand op 
zondagavond een groepje mensen bijeen om gezellig Rummi-
kub te spelen. 
Er is nog wat ruimte voor meer deelnemers (m/v).

Ter afwisseling speelt men tussendoor ook wel eens een ander 
spel zoals bijvoorbeeld Triominos. 

In verband met de wisselende agenda's van de deelnemers, is 
er niet gekozen voor een vaste zondagavond. De aanvang is 
wel steeds om 20.00 uur.

Meer informatie via Danny Hanekamp 
(hanedev@hotmail.com)
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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

Maandag 
07.30-12.45  RC Kids kinderopvang
09.15-10.30 Pilates 
10.45-11.45 Feldenkrais
13.30-15.00 Creatief café (Sociaal Team)
19.30-20.30 Badminton
20.00-22.30 Toneelgroep
20.00-22.30 Deventer fotokring 1x per 14 dagen

Dinsdag 
07.30-12.45 RC Kids kinderopvang
09.00-11.40 Fysio-/seniorengym
09.00-12.00 Jazzgymnastiek 3 gr.
18.00-19.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.30-23.00  Bridgeclub Deventer
19.30-21.30  Volleybalcompetitie

Woensdag
07.30-12.45 RC Kids kinderopvang
10.15-11.00 Bewegen in balans 70+
13.00-17.00 Bridge integraal
18.30-19.30 Pilates 
19.45-20.45 Pilates
18.45-22.30 Volleybal recreanten
19.00-23.00 Biljarten

Donderdag
07.30-12.45 RC Kids kinderopvang
09.30-11.30 Nederlandse taal & ontmoeting (Sociaal team)
11.30-13.00 Wandelen in de wijk (Sociaal team)
14.00-16.00 Bingo 1e donderdag v.d. maand
14.00-16.00 Raster bingo 3e donderdag v.d. maand
18.45-22.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.00-20.00  Schaken jeugd Pallas
20.00-01.00  Schaken Pallas

Vrijdag
07.30-12.45  RC Kids kinderopvang
09.30-10.30  Feldenkrais
13.00-14.00  Yoga Berry Steenbruggen
13.30-17.30  Biljarten
14.30-15.30  Ouderenyoga
14.30-16.00  Badkamerkoor senioren (Sociaal team)
19.00-22.00  Disco jeugd 3e vrijdag v.d. maand

Zaterdag
10.00-12.00  Koffiedrinken House of Hope

Zondag
10.00-12.00  Kerkdienst na afloop koffie
19.00-22.00  Darten
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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



Krasse Fratsen Koor 
zingt door …

Het koor heeft zoveel plezier in het zingen dat het zeker 
doorgaan! En we zouden het heel erg leuk vinden om nieuwe 
leden te verwelkomen. Ons repertoire is heel divers: Van de 
Beatles tot Petula Clark, van een Curaçaos lied tot zonni-
ge raggae en rap, van een mooie ballade in dialect tot oude 
rock&roll.  
Van te voren hadden we ook niet bedacht dat we dit konden, 
maar het gaat eigenlijk vanzelf. Het koor is misschien ook wel 
een “ontdek je talent”- koor. Naast het instuderen van aller-
lei lichte pop- en wereldmuziekliedjes in verschillende talen, 
werken we ook aan ons eigen muzikale improvisatietalent. 
Gewoon lekker, in de veiligheid van de repetitie, van alles 
uitproberen.

Natuurlijk is af en toe optreden met het koor heel erg leuk, 
maar het gaat ons vooral om het samen zingen, plezier maken 
en een beetje voor elkaar zorgen.

Daarom starten we iedere maandagmorgen om 9.30 uur met 
een momentje koffie en bijkletsen. Maar van 10 tot 11.30 
wordt er stevig doorgezongen. Een lekkere workout voor je 
lijf, longen en lachspieren. Een heerlijk begin van de week. 
Kom je met ons meezingen? Loop gewoon binnen bij de 
repetitie op maandagmorgen.

Kom je liever niet alleen? Bel dan even met Tineke Posthumus 
06 28578131 of Anita Kunst 06 13406842. (Zij zijn van stich-
ting Fit-ART en zij helpen je graag over de drempel). Maar je 
kunt ook altijd even het Sociaal Team bellen. Dat weet ook 
overal van en helpt je graag verder.

Krasse Knarren

De TEKEN- en 
SCHILDERLESSEN van 
Charles Michels gaan 
verder!
De lessen op de maandagmiddag in de Schalm 
zijn een succes! Iedere cursusmiddag komen 
er nieuwe deelnemers bij. Een mooi stijgende 
lijn! Daarom gaan de lessen na de zomer door. 
Charles start weer op maandag 17 september, 
van 12.30 – 15.00 uur. Natuurlijk in De Schalm. 

Altijd al willen leren tekenen en schilderen? Grijp nu je kans! 
De lessen van Charles zijn zowel voor beginners als voor 
gevorderden. Tekenles bij Charles is stap voor stap oefenen 
met de goede compositie, met licht en donker en  met kleuren 
en vormen. Je maakt ook vrij werk om je eigen stijl te ontdek-
ken. Charles maakt je bewust van wat je ziet en daar heb je 
meteen plezier van. Je ervaart dat zelfs de meest alledaagse 
dingen er heel bijzonder uitzien. Je leert dat tekenen en schil-
deren een puzzel zijn die je zelf in elkaar zet, een spel! 

Krasse Fratsers – die al zo lang wilden beginnen – hebben 
dat nu gedaan en hebben er zeker geen spijt van. Zij zijn ook 
na de zomer er weer bij. Met Charles ga je samen lerend 
voorwaarts in je eigen tempo. En je merkt gelijk dat Charles 
docent beeldende vorming is:  super geduldig met een heel 
heldere uitleg.

Dus doe ook mee! Aanmelden? Stuur je bericht naar: altijd@
fitart.nl.
Meer informatie: Charles beantwoordt graag je vragen. Stuur 
een mail naar cmichels@ziggo.nl.
De lessen zijn €10 per keer. Nog geen eigen materiaal? Geen 
probleem. Dat kun je voor een klein bedrag van Charles 
gebruiken.  (Stichting Fit-ART is aangesloten bij RechtOP!)

Krasse Knarren
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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 
kunnen die 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 
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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
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Vertrouwd
dichtbij

www.carinova.nl

Thuiszorgteam Borgele
Wij staan voor u klaar!

T 0900 86 62


