
Meedenkers gezocht voor Denktank Wijkvereniging
Eind mei van dit jaar vierde de wijkvereniging Borgele-Platvoet 
haar 50-jarig bestaan. Een mooi en bijzonder moment om terug 
te kijken en te genieten van de resultaten die we hebben behaald 
met elkaar. 

Wat echter afgelopen jaren duidelijk is geworden, is dat het niet 
zo vanzelfsprekend is dat de wijkvereniging het volgende jubileum 
gaat halen. De wereld om ons heen lijkt steeds sneller te veran-
deren, de maatschappij individualiseert steeds meer en de vereni-
ging heeft steeds minder financiële middelen tot haar beschikking 
terwijl de kosten stijgen.Het is daarom dat het bestuur van de 
wijkvereniging een beroep doet op leden en wijkbewoners om 
deel te nemen aan een Denktank.

Het doel van deze Denktank is om met elkaar ideeën op te doen 
om de uitdagingen die het bestuur heeft het hoofd te bieden, 
om bedreigingen om te zetten in kansen, kortom, om samen 
te zorgen dat we als wijkvereniging nog een mooie en lange 
toekomst tegemoet kunnen gaan

Bent u bereid om uw kennis en ideeën met ons te delen, stuur 
dan een mail naar wijkcentrumdeschalm@home.nl en meldt u 
aan voor de Denktank dan zullen wij u een uitnodiging sturen 
voor een oriënterend gesprek.

Bestuur wijkvereniging Borgele-Platvoet.

Zorggroep Solis start in samenwerking met De 
Tablet Student een serie tabletlessen voor 
senioren.

De afgelopen jaren is de Tablet Student hiermee actief 
geweest in het westen van Nederland. Omdat dit een groot 
succes was hebben zij contact gezocht met Solis om uit te 
breiden richting het oosten van het land. 

De Tablet Student biedt verschillende lessen aan. Met een 
groep studenten geven zij uitleg over Skype, internetten, 
sociale media, foto’s maken etc. Dit doen zij op een rustig, 
bij de doelgroep passend, tempo. “We zien dat de senioren 
op langere termijn zelfverzekerder worden met technologie 
en dat ze nooit te oud zijn om te leren. Daarnaast hebben 
ze gewoon een leuke middag en krijgen ze de mogelijkheid 
om sociale contacten binnen en buiten de instelling weer op 
te pakken”, aldus Laura Steman van Solis.

Op dit moment is er per locatie 1 cursus gepland. Deze 
bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Er wordt in kleine 
groepen van maximaal 7 tot 8 personen les gegeven. 
Meer informatie is op de site van Solis te vinden www.
zorggroepsolis.nl

Belangstellende senioren kunnen zich hiervoor aanmelden. 
Ook wanneer zij geen zorg of huishoudelijke hulp van Solis 
(thuiszorg) krijgen. Via tel.: (0570) 698 298 of clientbemid-
deling@zorggroepsolis.nl

Indien er meer aanmeldingen zijn zullen er op korte termijn 
extra data geprikt worden en kunnen er vervolgcursussen 
aangeboden worden. 

Ouderen digitaal sociaal met tablet-lessen 
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Marjan Bauling 
in gesprek met 
Dhr. Gorrit Smit, 
Voorzitter van de 
schaakvereniging DSG 
Pallas 
De schaakvereniging DSG Pallas is in 1849! opgericht in 
hetzelfde jaar dat koning Willem II overleed in Tilburg. 
Vandaar dat de voetbalvereniging aldaar Willem II heet. 

Er is een rekening van de oprichtingsvergadering van 
1849 bewaard gebleven, totaal precies 1 gulden, 10 
cent voor "1 lamp op den kamer", 5 cent voor "1 lamp 
op den overloop", 10 cent voor "den kagel", 10 cent 
voor "5 lange pijpen", 40 cent voor "waskaarsen" en 
25 cent voor "bediening door den knegt". Grappig die 
spelling. Of het om olie of gaslampen gaat is niet duide-
lijk. Geen elektriciteit in ieder geval, want dat werd pas 
later in de 19e eeuw in Nederland ingevoerd.

De verenging heeft op verschillende locaties gezeten 
zoals aan de van Vlotenlaan. Vanaf september 2001 
speelt Pallas in de Schalm en sinds 3 jaar onder voorzit-
terschap van Dhr. Gorrit Smit waar hij de hamer 
overnam van Radboud de Roos. Freek Blees die de 
voorzitter voor Radboud de Roos was en voorzitter 
van de buurtvereniging de Schalm, verhuisde Pallas 
naar de Schalm.

De vereniging groeit en bloeit en telt zo tegen de 75 
leden inclusief jeugdleden. Vanaf 5 jaar is deelname al 
mogelijk maar dat is een uitzondering. Meestal begin-

nen de jeugdleden met 7 jaar te schaken. Er wordt op 
donderdagavond gespeeld van 18.45 uur tot 20.00 uur 
voor de jeugd en van 20.00 uur tot 23.30 uur voor de 
volwassenen.

Intern worden er competities gespeeld en specia-
le toernooien voor mensen die daar belangstelling 
voor hebben. In teamverband worden er competities 
gespeeld tegen andere verenigingen van Winterswijk 
tot Groningen. Dat is altijd op zaterdag en als er thuis 
wordt gespeeld dan uiteraard in de Schalm.

In het voorjaar wordt er op zaterdag een jeugd-
toernooi georganiseerd. De leeftijd hiervoor is tot 
ongeveer 18 jaar. Hier doen zo tussen de 75 en 100 
kinderen aan mee. Op de basisscholen wordt er veel 
geschaakt. Schaken is dus nog steeds ´in the picture´. 
Nooit geweten dat schaken nog zo leeft en helemaal 
van deze tijd is. Hartelijk dank voor uw uitleg en fijn 
dat de Schalm de sport promoot.

Marjan Bauling

Samen gezond bewegen  
           in de Natuur! 
Landgoedwandelingen met begeleiding 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Wat:  Wekelijks heerlijk wandelen over de landgoederen rondom Deventer.  

Met mooie verhalen onderweg en beweegoefeningen.  
 
Data najaar:  6, 13, 20, 27 september  

4,11,18, 25 oktober en  
1, 8 november 

 
Tijd:     10.00 uur – 11.30 uur  
Locatie:   Landgoed Nieuw Rande (Diepenveen), De Haere (Olst) & de Kranenkamp (Schalkhaar) 
Vervoer:  Indien u met eigen vervoer kunt komen, of kunt carpoolen is dat praktisch. 
    Eventueel is vervoer mogelijk, dit in overleg met zorggroep Solis.  
 
Wanneer u wilt deelnemen, informeer dan of er nog plaats is en meld u aan bij:  
Jet Nieboer (IJssellandschap, 0570-635955 ) of  
Jantina Oplaat (Zorggroep Solis, jantina.oplaat@zorggroepsolis.nl of 06-34189032).  
Ook indien u meer informatie wilt over onder andere vervoer, begeleiding, etc.  
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Tekenen en Schilderen met 
Charles Michels
We starten weer. Op 17 september van 12.30 tot 15.00 uur is de eerste teken- en schilderles 
met Charles Michels voor de Fit-ART Academie. 

De lessen zijn voor zowel beginners als gevorderden. Het lesprogramma is zo, dat je iedere 
les kunt instappen. Stap voor stap oefen je met goede composities in licht en donker, kleuren 
en vormen, verfbehandeling en schildertechnieken. Je ontwikkelt een eigen stijl, met prikke-
lende opdrachten in een plezierige sfeer.

De 12 cursusdata zijn steeds op maandagmiddag van 12.30 - 15.00 uur in Wijkcentrum De 
Schalm, Dreef 1 in Deventer

De 12 cursusdata zijn: 17 en 24 september, 1, 15 en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 
en 3, 10 en 17 december

De kosten zijn €144 voor 12 lessen.

Nog geen eigen materiaal? Geen probleem, tegen een klein bedrag kun je dit van Charles 
gebruiken.

Meedoen? 
Stuur je bericht aan 
cmichels@ziggo.nl

Charles Michels 
werkt als illustrator, 
schilder en docent 
beeldende vorming 
en nieuwe media. 
Je kunt meer over 
Charles vinden op: 
www.cha r l e sm i -
chels.nl en over 
zijn teken- en schil-
derlessen op: www.
charlesmichesl.com.

Mocht het cursusgeld een probleem zijn, weet dan dat Stichting Fit-ART is aangesloten bij 
Rechtop!

Vanaf 10 September 
2018 Feldenkrais - 
Pilates en 70+

De lessen zijn toegankelijk voor 
iedereen, bewegen is niet aan 
leeftijd gebonden en in principe 
ook niet aan lichamelijke beper-
kingen omdat de oefeningen 
worden aangepast aan de condi-
tie, ervaring en mogelijkheden 
van iedereen.

Waar: De Schalm Dreef 1, 
Borgele

De lesdagen zijn maandagmor-
gen, dinsdagavond, woensdag-
morgen en avond.  U kunt altijd 
eerst een (proef)les meedoen

Informatie en aanmelden kan via 
margrietinbeweging@ziggo.nl, 
06-29015036 en www.margrie-
tinbeweging.nl

Glas- en textiel 
containers ver-
plaatst

De glas- en textiel containers 
naast de Schalm zijn verwijderd 
evenals de glascontainer aan 
de Dreef voor de Bloemendal. 
Hiervoor in de plaats zijn twee 
ondergrondse textiel- en een 
glascontainer geplaatst aan de 
Arkelstein aan de achterkant 
van de Plus.
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Enquête uit 1970
Voordat het buurthuis tot stand kwam en 
vormgegeven werd, is op de bevolking van 
Borgele-Platvoet in februari 1970 een enquê-
te losgelaten. Deze bevroeg de Noord-De-
venternaren op drie soorten activiteiten: 
recreatieve, sociale en activiteiten die “zijn 
gericht op het voeren van akties m.b.t. de 
infrastrukturele voorzieningen”. De spelling 
van achtenveertig jaar geleden lijkt nog niet 
zo erg door het Engels beïnvloed als die van 
tegenwoordig. 

De enquête werd op twee manieren uitge-
voerd. In het Borgeler Bulletin werd een 
schriftelijke versie gepubliceerd. Ten tijde 
van het onderzoek bedroeg het aantal gezin-
nen in de wijk 1126. De gemiddelde gezins-
grootte was vier personen. De respons 
van 9,4% (106 gezinnen) werd als gunstig 
beschouwd omdat “de ervaringen elders” 
mindere resultaten hadden opgeleverd. 
Daarop volgde een uitgebreidere monde-
linge enquête met 110 mensen, een gerich-
te doorsnede want het betrof bewoners 
van verschillende woningtypen; drie perso-
nen weigerden. Daaruit blijkt dat het direc-
te face-to-face-contact het wint van de wat 
meer gedistantieerde post. 

Honderd procent van de bevraagden was 
voor de komst van een wijkcentrum. Naast 
het elan van de beginjaren speelt waarschijn-
lijk het feit dat 67% van de deelnemers lid was 
van de wijkvereniging een rol. De uitkomst 
leverde heldere aanbevelingen op wat het 
buurthuis betreft. Het moest primair een 
servicecentrum worden met spreekuur-
mogelijkheden op medisch en maatschap-

pelijk terrein “voor allerlei leeftijdsgroepe-
ringen” (85%). Verder was er een duidelijke 
behoefte naar een sportzaal voor jeugd- 
(71%) en damesgymnastiek (72%), badmin-
ton (63%), volleybal (63%), tafeltennis (67%) 
en andere sporten. Daarnaast moesten de 
activiteiten boetseren (61%) en pottenbak-
ken (58%) een eigen ruimte krijgen en ook 
deden toneelspelen (60%) en volksdansen 
(50%) een beroep op een eigen hobbyruim-
te. Bovendien werd in de conclusie opgeno-
men dat er in het buurthuis een fotolabo-
ratorium (51%) moest komen en ten slotte 
ook een barruimte met keuken waar men 
koffie zou kunnen drinken en “waar andere 
dranken te verkrijgen zijn”. 

De hoge percentages zijn waarschijnlijk 
veroorzaakt door de standaardvragenlijst 
waarop deze activiteiten al als suggestie 
werden aangedragen. In de conclusie van de 
enquête zelf staat in mistige taal het volgen-
de over de percentages: “Ten aanzien van de 
bovengenoemde participaire percentages 
wordt opgemerkt dat interpretatie van deze 
getallen dient te worden geplaatst tegen de 
achtergrond van het verwachtingspatroon 
der geënqueteerden op het moment van 
enquêteren, zijnde maart 1970”. Deze zin 
zou niet hebben misstaan tijdens de algeme-
ne beschouwingen in de Tweede Kamer op 
dit moment, zijnde september 2018.

Laurens van der Goot



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 Creatieve huiskamer (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 door 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 door Berry Steenbruggen
14.30-15.30  PlusYoga voor ouderen door 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

Duo exposanten in 
buurtmuseum
Onder grote belangstelling heeft de opening plaatsgevonden 
van het duo exposanten Dick Achtereekte en Gerard Balk. 
De inleiding van de expositie werd verricht door Marianne de 
Bakker en de openingshandeling werd gedaan door wijkmana-
ger Carolien Harkema.

Met de komst van 
het buurtmuseum 
wordt tegemoetge-
komen aan de wens 
van de wijkbewo-
ners om de kunst-
zinnigheden en 
verzamelingen te 
delen met andere 
wijkbewoners.

Gerard, lid van het DAK (Deventer amateur kunstenaars) doet 
veel stillevens en daarnaast houtsnijwerk. Gerard denkt dat 
de inspirerende werking hiervan mensen prikkelt en hierdoor 
zelf aan de slag gaan.

Wijkbewoner Dick Achtereekte vult de expositie met 
maquettes van Deventer kerken. Door zijn werkzaamheden 
als beursorganisator bij Kromstaf is de liefde voor de Maria-
kerk ontstaan en na zijn pensionering is Dick met twee colle-
ga’s aan het bouwen geslagen.

Dick en Gerard hopen de bezoekers van deze expositie op 
nieuwe ideeën te brengen want je mag best laten zien waar je 
goed in bent.

De organisatie laat weten dat de volgende expositie zal zijn 
de eerste helft van januari 2019. Op de lijst staan inmiddels 12 
exposanten maar men is nog op zoek naar nieuwe exposanten. 
Tevens worden er nog mensen gezocht voor het organiserend 
comité. Hier voor kunt u contact opnemen met info@fitart.nl.

YOGA IN DE SCHALM
In wijkgebouw De Schalm, Dreef 1, op Borgele geef ik al ruim 
35 jaar yogalessen. Vijf yogalessen in de week zijn er nu, waaron-
der drie verschillende yogavormen. Hatha yoga, meditatie yoga 
en plusyoga voor ouderen.
De Schalm is gemakkelijk bereikbaar voor bewoners van 
Borgele en Keizerslanden. Maar ook voor inwoners van 
Diepenveen is de afstand geen probleem.

Op dinsdagavond kun je bij mij terecht voor hatha yoga, de 
klassieke yogavorm met yogahoudingen.  Mocht je op dinsdag-
avond verhinderd zijn, dan geef ik dezelfde les nogmaals op 
donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur en op vrijdag-
middag van 13.00 tot 14.00 uur. Op de vrijdag om 14.30 uur 
is er plusyoga voor ouderen of mensen met een beperking. 
Wanneer je een keer verhinderd bent of wisselende werktij-
den hebt, dan kun je dus makkelijk een les inhalen omdat er 
vijf yogalessen in De Schalm zijn en 12 yogalessen in Deventer 
en omgeving.

Wil je graag een wat lange-
re yogales met nog meer 
diepgang, dan is de tweede 
les die ik verzorg op donder-
dagavond echt iets voor 
jou! Om 20.00 uur geef ik 
namelijk een yoga/meditatie-
les van anderhalf uur, waarbij 
nog meer aspecten van yoga 
aan bod komen. Deze les is 
wat uitgebreider, we doen 
wat meer yogahoudingen, 
afgewisseld met een mudra 
of een mantra en er is tijd voor een meditatie. De les eindigt 
om 21.30 uur, zodat je daarna ontspannen terugkeert naar huis 
om heerlijk te kunnen slapen!

Tenslotte kun je elke vrijdagmiddag nog twee lessen volgen. Van 
13.00 tot 14.00 uur is er weer een hatha yoga les. Een goed 
moment om je werkweek mee af te sluiten en het weekend 
mee  in te gaan.

Ben je al wat ouder en mag het allemaal ietsje minder, kies dan 
voor Plus Yoga! Een yogales met speciale aandacht op vrijdag-
middag van 14.30 tot 15.30 uur.

Niet alleen voor ouderen is deze les heel geschikt, maar ook 
voor mensen die door wat voor omstandigheden niet (meer) 
kunnen deelnemen aan een "gewone" yogales.
Iedere cursist krijgt persoonlijke aandacht en een intensieve 
begeleiding en  deze yogales is niet prestatiegericht.

De lessen worden gegeven in een kleine, sfeervolle zaal die 
onlangs gerenoveerd is. 

Heb je interesse in yoga in De Schalm, kijk dan op www.
yogaberrydeventer.nl, stuur een mailtje naar info@yogaberry-
deventer.nl of bel 0618735591
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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



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 

Redactie De Schalmei
Hoofdredactie: Hans Kamp

Redactie: Jan-Boudewijn Bunt, Marjan Bauling, 
Richard Mekenkamp, Laurens van der Goot

Opmaak & layout: Eric Slim 

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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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


