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OPENING EXPOSITIE BUURTMUSEUM BORGELE
Buurtmuseum Borgele nodigt u
uit voor de feestelijke opening
van de expositie "Zonnige
Gezichten". U bent welkom op
zaTerdag 13 april om 11.00 uur
in het Buurtmuseum Borgele in
Wijkcentrum De Schalm.
Op deze 4e expositie in De Schalm tonen 13 inwoners
van Borgele en omstreken de resultaten van hun
kunstzinnige activiteiten.
Van een bijzondere schoonheid is de fotoserie van
Dick Hogetoorn. Dick is een groot liefhebber van
fotografie en de natuur heeft daarin zijn speciale
aandacht. U ziet zijn serie Avondrood aan de IJssel.
Mini Rejack is kunstzinnig actief op veel gebied en zij
toont nu een aantal van haar bijzondere houtsnijwerken, geënt op de reizen die zij maakte.
Loes Egers deelt graag met publiek hoe zij zich uit
in haar kunstzinnige hobby: het maken van 3D-kaarten. Gedurende de expositie zijn deze kaarten ook te
koop in de Schalm.
En in dit Rembrandt-jaar hebben de 10 cursisten van
de Teken- en Schilderclub Borgele zich toegelegd op
het schilderen van portretten. Natuurlijk heeft ieder
daar weer zijn eigen handtekening in. Maar het niveau
is hoog – dankzij de goede lessen van leermeester
Charles Michels.

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 13 april t/m
medio juni 2019 tijdens openingstijden van wijkcentrum De Schalm. Entree is gratis.
Misschien komen bij u ook de teken/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!

Volgens de cursisten: “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.
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Vrijwilligerswerk,
omdat het zo
belangrijk is!
“Een vrijwilliger of vrijwilligster is iemand die uit vrije wil
werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In
het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er
een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon
bij betaald werk. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.”
(Bron: Wikipedia)
De definitie is helder en we ontkomen er niet aan en dat
willen wij vaak ook niet! Vrijwilligerswerk!
Het is reuze belangrijk en vaak nog leuk om mee bezig te zijn
ook.
Ook bij de wijkvereniging Borgele - Platvoet is een heel groot
deel van de werkzaamheden in de bekwame handen van
vrijwilligers en daar is de vereniging blij mee, maar ook de
vrijwilliger zelf. Het verschaft de vrijwilliger een nuttige tijdsbesteding, een welkome afwisseling van de dagelijkse beslommeringen etc.
Ook kan vrijwilligerswerk helpen om ervaring op te doen die
later van pas kan komen. Daarom zien wij ook graag jeugd- en
jongeren bij de vereniging die aan de slag gaan. Het helpt om
een netwerk op te bouwen, verantwoordelijkheid te nemen
en samen te werken. Wij prijzen ons gelukkig met een actieve jeugdcommissie, maar ook de overige commissies staan
hun mannetje. Van de bekwame bediening in het Trefpunt tot
de technische man die voor een goed onderhouden gebouw
zorgt.
En niet alleen bij de vereniging is dit aan de orde van de dag,
maar ook bij heel veel andere organisaties in Deventer. Kijk
gerust eens op de website vrijwilligersstad.nl op deze site tref
je vraag en aanbod bij elkaar! En mocht je zelf ook aan de slag
willen? Laat het gerust weten aan de vereniging, of kom even
langs in De Schalm, we kunnen altijd mensen gebruiken!
Jan-Boudewijn Bunt

Algemene Leden
Vergadering
Het bestuur van de wijkvereniging Borgele
en Platvoet nodigt haar leden uit voor de
Algemene Leden Vergadering op 21 mei 2018
om 20.00 uur in de Schalm
De Schalm

Even voorstellen:
Het sociaal team!

Fiets Samen, Fiets mee
op zondag 19 mei !

Wij staan voor u klaar!

Deventer is een prachtige stad. Maar ook de Sallandse
omgeving is schitterend: een parklandschap met prachtige vergezichten, houtwallen, lanen (die hier “dreven” heten),
bossen, rivier en waterlopen. Een lust om doorheen te fietsen.

Wij zijn de sociale teams, thuis in de wijk. Te vinden in alle
wijken en dorpen, ook in Borgele - Platvoet. Om inwoners
te ondersteunen zelf de touwtjes in handen te houden. Om
inwoners in verbinding te brengen met anderen zodat nieuwe
initiatieven ontstaan. We werken samen met professionals
in de buurt zoals de gezinscoaches, WijDeventer, huisartsen
politie en kinder- en jongerenwerk.

Rotary Club Deventer Noord heeft een prachtige route
uitgezet langs bezienswaardigheden en mooie plekken. Op
een aantal daarvan zijn bijzondere activiteiten en optredens
georganiseerd waar u zeker even bij stil staat (en pauzeert).

Het adviseren van inwoners doen wij kosteloos. Samen gaan
wij op zoek naar een oplossing. We kijken mee en we kijken
verder. Dat is onze kracht!

hulp bij de
Belastingaangifte
U heeft de blauwe envelop weer ontvangen.
Sommige onder u hebben waarschijnlijk wat moeite met
het invullen van deze belastingaangifte, maar geen nood!
Namens De Schalm wil de heer Gerrit van Tongeren u
hiermee 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 en/of een
afspraak willen maken, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met Hans Kamp in de Schalm, telefonisch via
0570-670731 of per mail via wijkcentrumdeschalm@
home.nl.
De Schalm

Wij geloven in de kracht en mogelijkheden van mensen. Wij
zetten ons in om dat te versterken en als dat nodig is ondersteuning te bieden of te zorgen dat mensen ondersteunende
voorzieningen krijgen. Bijvoorbeeld indien u een probleem
ervaart met het doen van het huishouden, problemen heeft om
de dag goed door te komen of een idee heeft om de wijk beter
leefbaar te houden. Wat helpt dan om zelf weer de touwtjes
in handen te krijgen? Welke acties dragen bij om weer mee
te kunnen doen? Of om de buurt weer gezelliger te maken?
Zodat iedereen er toe doet en in de buurten en iedereen mee
kan doen. Iedereen wil zich graag gelukkig en gezond voelen.
Het sociaal team voor Borgele - Platvoet vind u in wijkgebouw de Schalm. Ons team bestaat uit de volgende personen:







Wendy Lenstra
Stefan Geressen
Karin Dieleman
Rianne Preuter
Joke Beulecke
Anne Roselle (tijdelijk)

Wilt u advies of zoekt u een luisterend oor? Heeft u een idee
waardoor uw wijk prettiger en veiliger wordt? Neem dan
contact met ons op, wij helpen u graag verder!
Op dinsdagochtend hebben wij een inloopspreekuur van 9.30
uur tot 11.00 uur in de Schalm. Buiten deze tijden kunt u
bellen naar het algemene telefoonnummer of mailen naar het
algemene email adres.
Bellen: 0570 – 695399
Mailen: info@socialeteamsdeventer.nl
Het Sociaal Team Deventer

De route beslaat ongeveer 35 kilometer en voert door het
parklandschap ten noorden van Deventer. De exacte route is
een verrassing en is in een middag goed te doen!
Fiets mee, alleen, met z’n tweeën of met een groepje en geniet
fietsend van de prachtige omgeving van Deventer. Steun
daarmee het goede doel: laat zij die dit niet meer kunnen,
gefietst worden!

Zie www.deventerfietsclassic.nl
Rotary Club Deventer Noord
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Sporten in de wijk
Borgele
Een groot aantal bewoners van onze wijk komt nooit op
Sportpark Borgele. Het wordt dus tijd om wat meer van een
van de verenigingen, die daar actief zijn, te weten te komen.
Ik stak mijn licht op bij de heer van Mierle secretaris van de
DTTC (Deventer Tafeltennis Club)

Op de site las ik dat de vereniging op diverse locaties heeft
gezeten?
Dat klopt. O.a. op de Rivierenwijk; de Zandweerd en de Binnenstad. Het langst hebben we op de Michiel de Swaenstraat gezeten
in een loods die we zelf uit Rotterdam hebben opgehaald. Sinds
2005 hebben we een eigen clubhuis op Sportpark Borgele met
goede faciliteiten: een speelzaal van 11 bij 18 meter en een gezellige kantine.

Hoe maak ik dit recept klaar?

Van onze redactrice Marjan Bauling ontving ik dit leuke gedichtje.
De schrijfster is niet zo gek op aubergine, met dit recept komt
dat helemaal goed.

Tomatensaus

Op de markt zag ik ze netjes in een rij
Komkommer, aubergine en veel prei
Aubergine is niet mijn favoriet
Maar wel een lekkere rode biet
Je kunt er een salade van maken
of een soepje: dat zal smaken!
Maar aubergine daar heb ik echt niets mee
Heb jij een recept? Dan ben ik tevree!

Wanneer is deze vereniging opgericht en hoeveel leden had
de club toen?
Dat was op 12 november 1948 en was toen één van de grootste
tafeltennisverenigingen van Nederland en de eerste van Deventer.
Er waren zeker 100 leden. Destijds gingen de leden nog met
touringcars naar Duitsland om toernooien te spelen.

Recept

INGREDIENTEN
Het net is 80 cm hoog. Er wordt een speciaal racket gebruikt
en de ballen zijn van foam dus superzacht. (Uiteraard heb ik
dat gecontroleerd). Het is dus eigenlijk een combinatie van lawn
tennis en tafeltennis. Het spel is gemakkelijk aan te leren zonder
langdurige oefening. Het spel is niet blesssuregevoelig. Men is
altijd welkom om kennis te maken met dynamictennis.
Welke leeftijd hebben doorgaans de leden en hoeveel zijn er
bij de vereniging aangesloten?
Door de bank genomen is dat 50+ en er zijn ongeveer 50 leden.
Is Fitstars een nieuwe poot van DTTC?
Nee, dat is door Sportbedrijf Deventer opgezet in samenwerking
met een aantal sportverenigingen met het doel om mensen in
beweging te krijgen zie: www. fitstars.nl voor het programma,
locatie en aanmelden.
Wie organiseert de toernooien van Dynamic Tennis?
De Nederlandse Dynamic Tennis Bond in samenwerking met de
dynamic tennisclubs.
De DTBN/DTTC organiseert dit jaar op 31 maart in Deventer
het Krasse Knarren toernooi dat wordt gehouden in Sporthal de
Kroon op Keizerslanden.

Het recept is voor ongeveer 4 personen
Voor de tomatensaus
 1 ui
 1 teentje knoflook
 1 el gerookte paprikapoeder
 4 blaadjes laurier
Voor de passata
 30 ml rode wijn
 Pesto-ricottavulling
 1 teentje knoflook
 1 citroen
 150 g rucola
 50 g basilicum
 75 g pijnboompitten
 150 g Parmezaanse kaas
 50 ml olijfolie
 1 scheutje knoflookolie
 100 g spinazie
Voor de Auberginerolletjes
 2 aubergines
 2 el knoflookolie
 125 g ricotta
 50 g Parmezaanse kaas
Je hebt nog wat extra spulletjes nodig
 ovenschaal
 rasp
 staafmixer met bijbehorend bakje

Tijd: 1 uur en 10 minuten totale tijd

Pel en snipper de ui
Pel en snijd de knoflook fijn.
Verhit een scheutje olie in een steelpan. Voeg de ui, knoflook,
gerookte paprikapoeder, laurier en tijm toe en fruit circa 2
minuten.
Voeg de passata, een beetje zout en de rode wijn toe en laat circa
10 minuten pruttelen. Schenk de tomatensaus in een ovenschaal.

Pesto-ricottavulling

Pel en snijd de knoflook grof.
Rasp de schil van de citroen, halveer de citroen en pers het sap
eruit.
Mix in een staafmixerbakje eenderde van de rucola, knoflook,
basilicum, pijnboompitten, tweederde van de Parmezaanse kaas,
olijfolie en de citroenrasp tot pesto. Breng op smaak met de helft
van het sap van de citroen en versgemalen peper.
Verhit een scheutje knoflookolie in een koekenpan en wok de
spinazie en de resterende rucola circa 5 minuten. Breng op smaak
met een beetje zout en versgemalen peper.
Meng de pesto met de gewokte spinazie, rucola en de ricotta.

Auberginerolletjes

Verwarm de oven voor op 180 ºC.
Verwarm een grillpan voor.
Snijd de aubergine over de lengte in plakken. Smeer de plakken
in met de knoflookolie. Bestrooi met een beetje zout en versgemalen peper. Gril de aubergine circa 5 minuten. Blus af met de
andere helft van het citroensap.
Vul de aubergineplakken met een lepel pesto-ricottavulling en
rol op.
Leg de auberginerolletjes in de ovenschaal met de tomatensaus.
Rasp de resterende Parmezaanse kaas erover.
Bak de auberginerolletjes in tomatensaus circa 20 minuten.
Recept is afkomstig van 24Kitchen

Ik heb wel in de gaten dat de vereniging actief bezig is. Buurtbewoners sla eens een balletje! Goed voor lijf en leden. Wilt
u nog meer van DTTC weten, bezoek dan hun website:
www.dttc-deventer.nl

Naast het beoefenen van tafeltennis wordt er ook dynamictennis
bij DTTC gespeeld. Dit is een leuke attractieve racketsport en zeer
geschikt voor 45+ zowel dames als heren. Iedereen die redelijk
goed ter been is, kan dynamictennis spelen. Dit wordt gespeeld op
een veld dat net zo groot is als een badmintonveld.

Wist u trouwens dat u bij DTTC ook kunt klaverjassen en
jokeren? Heel wat anders, maar ook de moeite waard!
Meneer van Mierle hartelijk dank voor het interview en veel
succes met uw vereniging.
Marjan Bauling
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de historie van de
boerderij Groenewold
toen een boerderij, nu een flat voor 66
woningen

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

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

In het kader van de stadsuitbreiding stond de gemeente Diepenveen in de zestiger jaren grond af aan de gemeente Deventer.
Het ging hierbij om de nieuwbouw voor de wijken Keizerslanden,
Borgele en Platvoet. Oude boerderijen werden gesloopt en de
wijken Platvoet, Borgele en Keizerslanden werden in no-time uit
de grond gestampt.
Op deze luchtfoto van
ca. 1950 zien we de
boerderij van de familie
Brandwagt, waar je
vlak langs kwam als je
over het Smokkelpad
fietste.
Halverwege
de 19e eeuw werd er
een nieuwe weg aangelegd tussen Deventer
en Diepenveen, de
Diepenveense Puinweg.
Omdat de aanleg een aardige duit kostte, werd er tol geheven om
de weg te kunnen financieren. Er stond van 1849 een tolhuisje
op de hoek van de Laan van Borgele en de Havezatelaan. Mensen
die de tol wilden ontlopen, fietsten of liepen vanaf de Zandwetering over de landerijen naar de stad en omgekeerd via een smal
pad. Hierdoor ontstond de naam Smokkelpad. In 1914 werd de
tol opgeheven. Toen de wijk Borgele werd gebouwd moesten de
zware peppels aan het pad het veld ruimen en nu is het Smokkelpad niet veel meer dan een verbindingsweggetje tussen de Lokersdijk en Het Laar. De gemeente legde een tunneltje aan onder de
Overstichtlaan.

VERRASSEND INSPIREREND

TV dressoir Blend
1 deur en 2 laden,
160 x 40 x 55 cm

SINDS
1909

de g
supeerhele colle
snel i ctie
n huis

Eetkamerstoel Jens. In diverse kleuren.

PROJECTINRICHTING
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De laatste eigenaar was Anton Hunink, de vleesfabrikant, die het in
1922 kocht voor een mesterij. De nieuwe pachter werd de familie
Van der Ven uit Noord-Brabant. De laatste pachter was de familie
Brandwagt.
In 1965 werd de boerderij afgebroken in het kader van de stadsuitbreiding Deventer en op deze grond is nu de Groenewold flat
gebouwd.

Bank Felix
3-zits (200cm br.)
of 2-zits (170cm br.)

Bijzettafelset Cosmos
Doorsnede 50, 35 en 30 cm.

De boerderij stond er al in 1660 en werd Groenewold genoemd.
Baron Hendrik Willem Bentinck, heer van Borgele, was in 1725
eigenaar van Groenewold. Henry Bentinck (17 maart 1682 - 4 juli
1726) was de zoon van de Nederlandse edelman Hans Willem
Bentinck (1649-1709) en Frances de Villiers (ca. 1650 - 20 november 1688). In 1740 werd Groenewold door zijn broer Berend
Bentinck verkocht aan vaandrig Hendrik Lindeman. een achttiende
eeuwse ondernemer in Deventer, genaamd de „burgerlieutenant"
van Deventer,

agenda
VASTE ACTIVITEITEN
in de schalm
Interesse in een activiteit?

Maandag
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

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

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 Team Toegang op 0570-695399 of
info@socialeteamsdeventer.nl

Dinsdag
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

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

wil jij ons team
versterken?

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

Verder organiseren wij ook het sinterklaasfeest, en film
marathons voor de kinderen, alles in de leeftijd 0-12 jaar. Om
deze dingen te organiseren vergaderen we ongeveer 1 keer in
de 2 maanden.

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

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

Wij zijn met spoed op zoek naar leuke enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om elke 3e vrijdag van de maand mee
te helpen met de kinderdisco.

Ben jij een leuke enthousiaste vrijwilliger die creatief is, maar
het ook leuk vindt om dingen te regelen, dan zijn we op zoek
naar jou.
Heb je hier tijd voor en vind je het geweldig om met kinderen
te werken dan kun je je aan melden bij: vlindertjeb@hotmail.nl
en misschien ben jij dan de diegene die ons team komt versterken in het nieuwe jaar.
De Schalm

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

RC Kids kinderopvang
RC Kids kinderopvang
Feldenkrais
Yoga Berry Steenbruggen
Ouderenyoga
Biljarten
Zanggroep senioren*sociaal team
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

Marjan Bauling
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Belangrijke info
Noodhulp
 Alarmnummer: 112 / Regiopolitie: 0900-8844
 Centrale Huisartsenpost: 0570 - 501777
 SOS Telefonische Hulpdienst: tel. 0900 767

Sociale -Wijkteam
Het sociale wijkteam biedt hulp bij vragen over ontmoeten,
daginvulling, vervoer, geldzaken, huishouden, zorg en welzijn.
Ze geven advies op maat.
 Telefoonnummer: Team Toegang 0570-695399
 Emailadres: info@socialeteamsdeventer.nl

Gezinscoach
De gezinscoach is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
met meerdere opvoedingsvragen.
 Telefoon: 14-0570
 Emailadres: 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 en website: wij.deventer.nl

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

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

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
Redactie: Jan-Boudewijn Bunt,
Marjan Bauling en Richard Mekenkamp,
Opmaak & layout: Eric Slim

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

U kunt uw kopij of advertenties mailen
naar wijkcentrumdeschalm@home.nl of
inleveren bij wijkcentrum De Schalm.

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

