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WIJKKRANT voor BORGELE & PLATVOET - editie winter 2018

OPENING NIEUWE EXPOSITIE BUURTMUSEUM BORGELE
De Krasse Fratsen teken- en schilderclub van Borgele nodigt u
uit voor de feestelijke opening van haar expositie op 19 januari
om 11.00 uur in het Buurtmuseum Borgele (in Wijkcentrum De
Schalm).
U ziet schilderijen van de cursisten in uiteenlopende stijlen,
gemaakt tijdens de teken- en schilderlessen op maandagmiddag.
Ook kunt u genieten van de keramiekkunst van onze collega
Betsy Wolters. Lida Zegel opent de expositie bijgestaan door
dichter Fredde Förch die ieders werkstijl in rijm heeft vervat. Het
Krasse Fratsenkoor van Merel Harkink zorgt voor een swingende
muzikale bijdrage.

Misschien komen bij u ook de teken- of schilderkriebels boven?
Meedoen kan! De lessen worden gegeven door schilder en
illustrator Charles Michels. Voor info over de schilderlessen, zie
https://charlesmichels.com/borgele/. De lessen worden mede
mogelijk gemaakt door Stichting Fit-Art (www.fitart.nl).
Kom eens kijken en doe mee, want samen kunst maken…
Geeft je de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je
horizon, brengt nieuwe ontmoetingen, geeft zin in én aan de dag!

De exposanten werken sinds maart 2018 wekelijks in De Schalm
onder begeleiding van onze docent Charles Michels. Wij zijn nu
met 10 schilders en we tonen graag samen ons werk aan publiek.
Wij willen laten zien wat er mogelijk is als je je overgeeft aan
penseel en verf op papier of doek. Met Charles leren we anders
kijken en veel over composities en kleur. Iedere les brengt ons
verder, we werken gewaagder, met meer lef, maar ieder in zijn
eigen stijl. Techniek is in deze lessen wel belangrijk, maar het
belangrijkste is het plezier in schilderen en tekenen waarmee je je
eigen verhaal vertelt.
De expositie is te zien vanaf zaterdag 19 januari t/m begin april
2019 tijdens openingstijden van wijkcentrum De Schalm. Entree
is gratis.

Radio- en Elektronicabeurs
Op zaterdag 2 maart 2019 wordt in De Schalm, Dreef 1 te Deventer de 13e editie van de radio- en elektronicabeurs gehouden.
Ruim 45 deelnemers uit heel Nederland bieden een groot aantal
nostalgische apparaten, boeken, schema’s en andere lectuur aan.
Voor verzamelaars en liefhebbers zijn er historische radio’s
met onderdelen daarvan. Er is een grote keuze aan platenspelers, bandrecorders, grammofoonplaten (78-33 en 45 toeren) en
naalden.
Ook moderne elektronica zoals laptops, harde schijven, geheugens, telefoons, moederborden, processors en kabels.

De beurs is geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Ruime gratis parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
Wijkgebouw De Schalm Dreef 1 7414 EA Deventer.
www.deschalm-deventer.nl

De Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio zal met
een enthousiast reparatieteam aanwezig zijn. U kunt een defecte lampenradio meebrengen die haar medewerkers gratis zullen
proberen te herstellen, er wordt alleen een bijdrage gevraagd
voor te vervangen onderdelen.
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Voorwoord
Midden augustus werden we alweer geconfronteerd
met de eerste Sinterklaas- en Kerstschermutselingen
en de daarbij behorende Zwarte-Pieten-discussie,
respectievelijk hooliganrelletjes. Een hoopvol begin
van de festiviteiten!
Gelukkig mogen wij vaststellen dat de Kerstman nog
steeds alleen werkt, voor zover wij weten, zodat
discussies omtrent zijn gevolg voorlopig uitblijven. Met
andere woorden, we naderen alweer voor de zoveelste keer het einde van het jaar. Een goed moment om
even terug- en vooruit te blikken over het wel en wee
van de wijkvereniging.
Ondanks wat financiële tegenslagen en een subsidie
die nu helemaal afgebouwd wordt, hopen we 2018
toch nog redelijk te kunnen afsluiten. Dit mede
dankzij de inzet van onze vrijwilligers in alle sectoren
van de vereniging. Wij, net zoals andere verenigingen
en organisaties die ook op vrijwilligers drijven, hebben
te maken met een terugloop van permanente vrijwilligers, waardoor bijvoorbeeld de openingstijden van
het Trefpunt aangepast moesten worden. Wij hebben
dit door een gezamenlijke inspanning voorlopig nog
kunnen beperken voor de periodes van 12.00 – 13.30
uur en de vrijdagochtend.
Als we 2018 even de revue laten passeren dan zijn
er ook hoopvolle zaken te vermelden; een hogere
bezettingsgraad van de zalen, eigen activiteiten zoals
de ouderenbingo, die nu voortreffelijk loopt, en initiatieven van jongere vrijwilligers om naast de standaard
activiteiten, meer jeugdactiviteiten te organiseren.
Verdere plannen in deze richting liggen klaar.

Voor 2019 is er een paar belangrijke speerpunten, te
weten het verder ontwikkelen van een toekomstvisie
door middel van een denktank, waarvan de samenstelling nagenoeg rond is en het werven van vrijwilligers.
Zoals al eerder vermeld zijn vrijwilligers onmisbaar
voor het voortbestaan van onze organisatie en onze
nieuwe vrijwilligerscoördinator, waarover meer elders
in deze uitgave, zal hier de handen vol aan hebben.
Een ander belangrijk punt is hoe wij als wijkvereniging en eigenaar van de Schalm met de energie zullen
omgaan in de toekomst. Zoals al in eerdere uitgaven
vermeld, is ons streven de status energieneutraal te
verwerven. Maar daarvoor zullen initiatieven genomen
moeten worden om dit voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door middel van crowdfunding. Inmiddels zijn
er initiatieven genomen uit het bestuur om te kijken
of we dit voor elkaar kunnen krijgen.
Rest mij nog u fijne feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2019 te wensen.
Dick Coulier, Voorzitter

Even voorstellen
Na zes jaar werkzaam te zijn geweest als coördinator
voor de vrijwilligers heeft Richard Mekenkamp zijn
werkzaamheden overgedragen aan Bedriye Baran. Met
ingang van 1 januari neemt zij de taken van Richard over.
Wij willen Richard Mekenkamp hartelijk bedanken voor
al zijn inzet en het binnenhalen van diverse vrijwilligers.
Bedriye wensen wij heel veel succes voor de komende
jaren.

Cambodjanen al ruim
30 jaar in de wijk
Borgele
In het archief van de Schalm kwam de redactie een interessant
artikel tegen over een groep Cambodjanen die in1986 in de wijk
Borgele kwamen wonen. Daar wilde ik wel wat meer over weten
en kwam in contact met Bun Toeun Sao en Reth Ross.
“In welk jaar heeft u Cambodja verlaten en was dit net na de
machtsovername van Pol Pot?”
“Wij zijn in 1979 gevlucht. Ik was destijds 22 jaar heb 10 jaar in
een kamp in Thailand gezeten en Reth, destijds 26 jaar, 6 jaar. De
reis naar een kamp op de grens met Thailand was een hel. We
liepen altijd ’s nachts omdat het overdag te gevaarlijk was. Het is
moeilijk om hier wat over te vertellen want het was verschrikkelijk om mee te maken. We liepen met duizenden mensen. Ik liep
met mijn vrouw en Reth met vrouw en baby.”
“Hoe kwamen jullie aan eten?”
“Daar moesten we zelf voor zorgen. We aten eetbare planten en
dronken vocht van bomen. Daar wisten wij en de andere vluchtelingen veel van. Het was doorgegeven van generatie op generatie.
Het was een helse tocht die bijna een jaar geduurd heeft voordat
we bij de grens met Thailand aankwamen. Daar had de UHNCR
langs de grens tentenkampen gebouwd. Een lint van zeker 804
kilometer. lang. Al die jaren in een kamp waren, uiteraard, ook niet
makkelijk maar we waren vrij!”
‘‘Wat was uw eerste ‘stop’ in Nederland?”
“Na een vermoeiende reis van 11 uur kwamen we op het vliegveld Schiphol in Nederland aan. We waren erg moe en wisten
helemaal niet waar we beland waren. Velen van ons hadden nog
nooit van Nederland gehoord. “We reden naar een opvangcentrum, een grote villa, in Apeldoorn en werden ook daar zeer
hartelijk ontvangen. Na enkele weken moesten we naar school en
dat was best moeilijk want de Nederlandse taal is niet makkelijk.”
“Uit de archieven blijkt dat uw groep, die uit 18 gezinnen en
alleenstaanden bestond, welkom was in de wijk en dat er aardig
wat wijkbewoners, zeker zo’n 60, geïnteresseerd bleken te zijn
in hun toekomstige Zuidoost-Aziatische buren. Velen meldden
zich aan als gastgezin. Zij werden getraind en begeleid mede
door gezinnen uit Oss, die ervaring hadden met de opvang van
Cambodjanen. Tevens werd er een coördinator aangesteld om
het hele vluchtelingenproces te begeleiden. En zelfs op de Borgeloschool werd een leerkracht speciaal met de opvang van de
Cambodjaanse kinderen belast.
Ik vond ook een artikel over het feit dat er eind november de
eerste baby, een jongetje Wichet, in de Cambodjaanse gemeenschap werd geboren bij de familie Ek. Het was wel even wennen,
die beschuit met muisjes. De bevalling vond plaats in het St.
Geertruiden Ziekenhuis met behulp van een tolk, die de woorden
van de gynaecoloog begrijpelijk moest maken. Ook Mevrouw
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Piersma, die met haar man als gastgezin fungeerde, was aanwezig.
Van de oude Cambodjaanse traditie rond de geboorte, zoals het
stoken van een vuurtje onder het kraambed, kon vanzelfsprekend
geen sprake zijn.
“Wat was uw indruk van de wijk Borgele toen u hier kwam
wonen?”
“Een rustige, leuke wijk met vriendelijke bewoners. We werden
op alle mogelijke manieren geholpen, van een praatje maken tot
hulp in een heel nieuwe samenleving. Ik heb nog steeds contact
met mijn gastgezin dat me zo goed heeft begeleid en daar ben ik
hen nog steeds dankbaar voor. Destijds waren er 75 Cambodjanen in Deventer. Nu zijn er nog 55 personen (16 gezinnen)”
“Heeft u beiden nog veel heimwee naar uw eigen land?”
“Ja, dat zal ook altijd wel blijven, maar het wordt wel minder. Ik
heb één keer mijn familie bezocht en Reth twee keer. De situatie
is nog steeds heel slecht met dictator Hun Sen die al ongeveer 30
jaar aan de macht is. Wij zijn dankbaar dat we zo goed opgevangen zijn in Nederland en hadden we voorheen een dubbele nationaliteit, nu hebben we alleen de Nederlandse.Wij voelen ons ook
echt Nederlander.”
“Het is heel fijn om te horen dat u zich zo goed heeft aangepast
aan de Nederlandse maatschappij en dat u hier uw draai hebt
gevonden. Heel hartelijk bedankt voor dit bijzondere interview.
Het was een eer om met u kennis gemaakt te hebben.”
Marjan Bauling
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De geschiedenis van de
wijkvereniging:
la comédie humaine
Dit laatste deel in de reeks over het vijftigjarig bestaan van de wijkvereniging bespreekt
een aantal geselecteerde artikelen uit
zorgvuldig beheerde knipselalbums, die
het verleden via een immense hoeveelheid
krantenartikelen en foto’s proberen vast te
houden. Criterium voor onderstaande selectie is het aan het licht brengen van vrijwel
onveranderlijke stromingen binnen de samenleving sinds de jaren tachtig, zoals bezuinigingen binnen de gemeentepolitiek, het opvoeden
van de jeugd, de omgang met asielzoekers,
handhaving door de politie, financieel wanbeleid binnen de woningbouw, plus de niet te
stuiten trendwatchers en talentenshows.
Wijkagent huldigt winnaars expositie
1979 <-> “Ga boeven vangen” 2019
In 1979 was er een tentoonstelling van 48 verzamelaars in
de Schalm. Fossielen, suikerzakjes en stoomtreinen lagen
gebroederlijk naast elkaar. De jury had de moeilijkste
opgave: zij stond voor de taak “totaal verschillende inzendingen toch wat kwaliteit betreft tegen elkaar af te wegen”.
Een creatieve oplossing waar zij mee kwam was de stempel
“eervolle vermelding”, de truc uit het handboek voor
empathie waarmee niemand ooit te kort wordt gedaan.
Deze titel ging naar de “originele opstelling van postzegels van de Olympiade en ansichtkaarten van paarden”.
Het krantenartikel bevat een foto waarop een politieman
met een enorme pet te zien is, tussen twee mensen die
elkaar de hand geven, alsof zij zojuist van hem een ruzie
verplicht hebben moeten bijleggen. Het fotobijschrift
luidt: “Wijkagent J.L. van Welsum van Borgele kweet zich
voortreffelijk van zijn taak. Hij reikte zaterdagmiddag de
prijzen uit in de Schalm”. Of deze prijsuitreiking daadwerkelijk in de taakomschrijving van de politie stond, viel niet
meer te achterhalen. Het artikel weet wel te vertellen dat
“deze eer hem te beurt viel”.

en wist zij in 1979 al dat het toentertijd nog niet bestaande
referendum in 2018 afgeschaft zou gaan worden. Het script
van Back to the future deel 4 kan in dat geval per direct
geschreven worden. De meerderheid van de bevolking gaf
vier decennia terug de voorkeur aan groen boven parkeergelegenheid. Momenteel telt Deventer meer dan 100.000
inwoners. Het aantal mensen dat straks naar het lichtelijk
uit de hand gelopen miljoenenproject De Viking gaat, ligt
rond 5%.
Talentenjachten 1984 <–> The Voice 2019

Voor het tijdperk van de tv-programma’s Idols en The
Voice werden regelmatig talentenjachten georganiseerd
in wijkgebouw De Schalm. Op vier januari 1984 bijvoorbeeld, de dag waarop Clarissa Jansen hoogstwaarschijnlijk
goed getimed de woordgroep “phone home” met haar
lippen kon vormen. De tweede prijs voor het playbacken
van ruimtemonstertje E.T. viel haar namelijk ten deel. Nog
zonder draaiende rode stoelen.

Administratiekantoor Roda 1979 <->
Trendwatchers 2019
Veertig jaar geleden dacht voorzitter Ad van Beek van de
amateurvereniging Roda dat de club uiterlijk in 1984 een
betaalde kracht zou aanstellen die de functie van administrateur of clubdirecteur zou hebben. Het duizendste
lid was namelijk aanstaande. De ledenadministratie, de
contributie-inning en het wedstrijdsecretariaat waren te
arbeidsintensief geworden voor één bestuurslid.Voorlopig
dacht de club aan een 65-plusser die wat wilde bijverGarageboxen waar niemand op zit te
dienen of aan een WAO-er, die nog graag in het arbeidswachten 1979 <-> De Viking 2019 (I)
proces wilde worden opgenomen.Van Beek mijmerde
De gemeente keurde de verkoop van een stuk Borgeler ook over één gemeentelijke Sportdienst waar de grote
grond aan een firma van garageboxen goed. Daarna bleek Deventer verenigingen hun administratie zouden kundat geen bewoner behoefte had aan zo’n box. Een school- nen onderbrengen. Als de gemeente geen medewerking
voorbeeld van verkeerde volgorde van inventarisatie. Of zou willen verlenen, zouden de clubs zelf een kantoor
wellicht was de gemeentelijke overheid juist ultramodern, kunnen oprichten. In de toekomst, zo zag hij voor zich,
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zouden er toch meer betaalde krachten moeten worden
ingeschakeld om de enorme organisatie van verenigingen
en sportevenementen vlekkeloos te laten verlopen. De
voorzitter zag zichzelf hierin als visionair. Besturen betekende volgens hem vooruitkijken. Bovendien maakte hij
de volgende vergelijking: “Misschien beschouwen ze me
als een Jules Verne. Ik ben ervan overtuigd dat het rond
de eeuwwisseling een normale zaak is geworden”.
Sociaal-culturele politiek 1984 <–> Grootte PVV 2019
“We voeren géén afbraakbeleid. Hoewel de regering er ons
toe dwingt”, sprak wethouder W.J. van der Vlist op 24 mei
1984 over de bezuinigingen op beroepskrachten binnen
het sociaal-cultureel werk in Deventer. Zij voegde daaraan
toe, dat de Centrumpartij een kans krijgt door de ontstane onvrede bij mensen, “die denken dat het niet langer
uitmaakt op wie je stemt”.
Criminaliteit 1984 <–> Fortnite 2019
Ruiten ingooien, auto-antennes afbreken, muren besmeuren. Dit zijn niet alleen vaardigheden waarvoor je highscores kunt halen binnen een moderne computergame, maar
ook jeugdvandalisme in de jaren tachtig. Veel bewoners
zagen “de knoet erover” als oplossing. Niet wijkagent Henk
Pierik, wiens in marmer gehouwen filosofie “De jeugd weet
volgens mij niet helemaal waar de grens ligt” uiteindelijk
uitmondde tot een afschrikwekkend wapen: het vertonen
van diavoorstellingen aan de desbetreffende jongeren. Een
vooruitziende blik: langdurig kijken naar een scherm blijkt
de vandalen inderdaad van de straat te kunnen houden,
weliswaar op een andere wijze dan de wijkagent toentertijd kon bevroeden.
Financiële tegenvallers in de woningbouw 1985 <–> De Viking 2019 (II)
De verbouwing van veertien oude woningen aan de Laan
van Borgele tot studentenhuisvesting viel vierendertig
jaar geleden twee ton duurder uit dankzij onzorgvuldige

opname van het werk vooraf. De heer F. Vissia van woningbouwvereniging Onze Woning kwam tot de volgende
doorwrochte analyse die enigszins doet denken aan hermetische poëzie: “Dat kwam omdat de huizen nog bewoond
waren. Daardoor kon je niet onder de vloeren kijken hoe
de balken eruit zagen”. H.C. ten Berge, eat your heart out.
Vluchtelingen 1986 <–> vluchtelingen 2019
Op 11 augustus 1986 konden tien Cambodjaanse gezinnen hun huissleutels in de wijk Borgele ophalen. Deze
zevenenveertig voor dictator Pol Pot gevluchte mensen
werden door maar liefst zeshonderd buurtbewoners
welkom geheten in De Schalm, waarna zij een huurcontract
mochten ondertekenen, een bankrekening konden openen
en hun nieuwe huisvesting gingen bekijken. De aangewezen
gastvrouwen, die als begeleider optraden, klaagden over de
beperkte kennis van het Nederlands: “Alleen ‘lekker’, dat
verstaan ze. En ‘ja’ en ‘nee’.” Buurtbewoners lieten zich
door deze linguïstische tegenslag echter niet uit het veld
slaan en meldden zich massaal aan als gastgezin. De voorzitter van de Cambodjaanse verenging in Nederland, Y. Pen,
wees op één zaak die desastreus uit de bocht zou kunnen
vliegen waarbij hij abrupt ingrijpen pertinent noodzakelijk
achtte: “Een Cambodjaan die per ongeluk een winterjas
koopt die eigenlijk voor een vrouw is bestemd, zal niet
begrijpen waarom de mensen op straat naar hem wijzen en
hem uitlachen. Dat moet hem verteld worden”.
Als er één rode draad binnen de knipselmappen uit de jaren
tachtig ontwaard moest worden, dan is het dat Borgele
op dat moment het Nederland van nu in het klein was.
Zoals bioloog Midas Dekkers vaak de stelling opwerpt: “Er
is geen achteruitgang, er is geen vooruitgang, er is alleen
maar gang”. Ook de titel die de Franse schrijver Honoré de
Balzac zelf aan zijn oeuvre gaf, vat deze onbewuste herhaling van zetten mooi samen: de menselijke komedie.
Laurens van der Goot
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VASTE ACTIVITEITEN
in de schalm

Vrijwilligersavond
Namens het bestuur werd op zaterdag 17 november aan
vrijwilligersavond aangeboden. Niet alle vrijwilligers waren
aanwezig. In het teken van "bedankt want zonder jullie zouden
we het niet kunnen doen".

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
06-82734674 of borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl

Maandag

Albert Heijn
Middeldorp
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

08.30-12.15
14.00-18.00
09.30-10.30
10.45-11.45
13.30-15.00
19.30-20.30
20.00-22.30
20.00-22.30

Dinsdag

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

08.30-12.15
14.00-18.00
09.30-10.15
10.00-12.00
18.00-19.00
19.30-23.00
19.30-21.30

Woensdag
08.30-12.15
14.00-18.00
10.15-11.00
13.00-17.00
18.30-19.30
19.45-20.45
18.45-22.30
19.00-23.00

Donderdag
08.30-12.15
10.00-12.00
14.00-18.00
14.00-16.00
14.00-16.00
18.45-22.00
19.00-20.00
20.00-01.00

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

Vrijdag
08.30-12.15
14.00-18.00
09.30-10.30
13.00-14.00
14.30-15.30
13.30-17.30
14.30-15.30
19.00-22.00

Zaterdag

de g
supeerhele colle
snel i ctie
n huis

10.00-12.00

Zondag
Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren.

10.00-12.00

De avond werd geopend door de voorzitter en hij maakte er
gelijk gebruik van om vrijwilliger Dick van Wijnen te bedanken
voor zijn jarenlange inzet in de vorm van een cadeaubon en
het symbooltje van de Schalm. Als verrassing (voor haar) werd
ook Marian van Raan in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet, tevens met een cadeaubon en een symbooltje van de
Schalm. Zij blijft haar werkzaamheden voortzetten.

RC Kids kinderopvang
RC Kids kinderopvang
Pilates
Feldenkrais
Creatieve huiskamer* Sociaal team
Badminton
Toneelgroep de Schalmspelers
Deventer fotokring 1x per 14 dagen

Richard Mekenkamp heeft aangegeven om zich terug te
trekken als vrijwilligerscoördinator, hij gaat zich meer richten
op zijn taken als assistent-beheerder. Gelukkig is er een nieuwe
coördinator aangetrokken namelijk Bedriye Baran, zij werd
vanavond voorgesteld. Bedriye, succes gewenst.
Richard werd ook bedankt voor zijn taken in de vorm van een
cadeaubon.

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

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

RC Kids kinderopvang
Nederlands taal en ontmoeting (Soc.team)
RC Kids kinderopvang
Bingo 1e donderdag v.d. maand
Raster bingo 3e donderdag v.d. maand
Yoga Berry Steenbruggen
Schaken jeugd Pallas
Schaken Pallas

RC Kids kinderopvang
RC Kids kinderopvang
Feldenkrais
Yoga Berry Steenbruggen
Ouderenyoga
Biljarten
Zanggroep senioren*sociaal team
Disco jeugd 3e vrijdag v.d. maand

Verder was het een gezellig samenzijn en nader kennis gemaakt
met elkaar onder het genot van een drankje en een heerlijk
buffet, verzorgd door Gert (beheerder) en zijn onmisbare
assistente: zijn moeder Miny.

Belastingaangifte
doen?
Eerdaags zult u de blauwe envelop weer ontvangen. Sommige
onder u hebben waarschijnlijk wat moeite met het invullen van
deze belastingaangifte, maar geen nood! De heer Gerrit van
Tongeren wil u hiermee, namens de Schalm, tegen een kleine
vergoeding helpen. Mocht u andere vragen hebben op financieel gebied zoals: toeslagen, pensioenen etc. dan staat hij ook
voor u klaar.
Mocht u interesse in dit aanbod hebben dan kunt u dit aangeven bij Hans Kamp in de Schalm, telefonisch 0570-670731
of per mail wijkcentrumdeschalm@home.nl en kan er een
afspraak worden gemaakt.

Koffiedrinken House of Hope

Kerkdienst na afloop koffie

PROJECTINRICHTING
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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 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

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

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

Bronvermeldingen

Hoofdredactie: Hans Kamp
Zie de vermelding onder de artikelen.
Redactie: Jan-Boudewijn Bunt, Marjan Bauling, Alle artikelen zonder bronvermeldingen m.u.v.
Richard Mekenkamp, Laurens van der Goot
de persberichten zijn aangeleverd
Opmaak & layout: Eric Slim
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.
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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

