
Dick Achtereekte en Truus Branderhorst (de harde kern van 
het Buurtmuseum Borgele) zijn de wijk ingetogen op zoek naar 
nieuw talent. Voor deze 5e expositie van Buurtmuseum Borgele 
hebben zij weer drie nieuwe talenten ontdekt.  Wij stellen ze aan 
u voor.

Bep Tomassen
“Een kunstenaar voelt met het hoofd en denkt met het hart”. 
Dat leerde Bep Tomassen van haar leermeester Carel Velthoen 
in Lieren. 
Na haar pensionering raakte zij in de ban van het schilderen. 
Carel leerde haar schilderen vanuit haar eigen verbeelding. En zo 
creëerde zij haar eigen stijl in het schilderen van landschappen. 
Soms klein, maar vaak ook expressief.  Van romantiek en perso-
nages tot stillevens. 

Klaas Grooters
“De kunstenaar moet de natuur niet kopiëren, maar de elemen-
ten van de natuur gebruiken en een nieuw element creëren” 
(Paul Gaugin). Deze uitspraak is op het lijf geschreven van Klaas 
Grooters. 
Wandelend langs de IJssel vond hij een bijzonder grillige gevorm-
de boomstronk, aangespoeld bij hoog water. Bij Klaas ging een 
lichtje branden. Hij sleepte het hout mee naar huis en botvierde 
daarop al zijn kennis om van dit brok natuur een lichtbron te 
maken. Met lef en technisch inzicht haalde hij natuurlijke roman-
tiek in huis. Alle schemerlampen die hij maakt zijn uniek. 

Fred Oosterbroek
“Niets is zo rustgevend als schilderen” is het motto van Fred 
Oosterbroek. “Je laat je zorgen achter op de wereld en stijgt tot 
grote hoogte in rust en vrede”. Wie kan daar niet jaloers op zijn.  
Het werk van Fred verwondert je. Hij vertelt zijn bijzondere 
geschiedenis en levensweg met penseel en verf op doek. Ieder 
doek heeft een verhaal en representeert een set emoties. Dieren, 
in het bijzonder luipaarden, zijn z’n grote passie. Hij verwerft al 10 
jaar faam met zijn schilderijen via Facebook in landen als Canada, 
Zuid-Afrika, Duitsland, Noorwegen, Zweden en België. 

Opening Expositie "Lumineus" zaterdag 6 
juli, 11 uur in wijkcentrum De Schalm
De opening van de expositie “LUMINEUS” van het Buurtmuseum 
Borgele is ook dit keer weer een muzikaal feest, met een bijdrage 
van songwriter Stef Tijhaar, die een speciaal lied zal brengen. Ook 
het Krasse Fratsenkoor zal ons weer vermaken met een aantal 
meezingers. En natuurlijk kunt u na de opening de kunstenaars 
zelf ontmoeten. Mocht u ‘vallen’ voor een kunstwerk en dit willen 
aankopen, dan kan dat.

Wees welkom. De koffie staat klaar!

Buurtmuseum Borgele is ontstaan bij Krasse Fratsen en wordt georga-
niseerd door buurtgenoten van  Borgele-Platvoet.  Zij organiseren 5 
maal per jaar een expositie met talent uit eigen wijk, waarbij buren 
uit omringende wijken ook welkom zijn. Bent u of kent u een talent op 
kunstzinnig gebied, hebt u een bijzondere fotocollectie of een bijzon-
dere verzameling met een verhaal? Meld u dan bij Dick Achtereekte 
(dickachtereekte@gmail.com] of bij Truus Branderhorst (t.brander-
horst340@gmail.com). 

En mocht u zelf willen leren tekenen en schilderen? Loop dan binnen 
bij de Krasse Frats teken- en schilderclub op maandagmiddag tussen 
13 – 15.30 in De Schalm. Daar schildert een groep onder leiding 
van Charles Michels.

LUMINEUS, 5e expositie in Buurtmuseum Borgele
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'Lang leven kunst' bij 
Artomondo
de Zomerexpositie van  
Christien Nijhuis Vermaas

Deze expositie is donderdag 20 juni geopend bij ARTOMONDO, 
Nieuwstraat 20 in Deventer, maar duurt nog tot 21 september 
2019. 

De expositie 'Lang leven kunst' is een uitnodiging om stil te staan bij 
het leven van Christien Nijhuis Vermaas (93) die een rijk en gevuld 
leven heeft, altijd gehad trouwens. 

Kunst maken is daarin een rode 
draad. Opvallend is de veelheid 
aan technieken: beeldhouwen, 
schilderen, mozaïeken. Ze maakt 
groot en krachtig werk, maar ook 
kleine 'lieve' landschapjes. Een dag 
per week werkt ze bij ARToMoN-
Do aan haar kunstwerken. Ze 
wil dan graag nieuwe technieken 
leren en uitproberen. 

In de expositie bij ARToMoNDo 
is al haar werk bijeengebracht: 
een leven lang kunst.

Gesprek met Mw. Wiets 
Boonstra
de eerste bewoonster van de Groene-
woldflat die dit jaar 50 jaar bestaat

Wanneer heeft u de flat precies betrokken?
Dat was in juli 1969

Uit welke wijk kwam u? 
Wij kwamen uit Duitsland. Mijn man was beroepsmilitair en was 
daar gestationeerd in de plaats Seedorf. Hij moest daar 3 jaar 
werken. Hij mocht daar ook langer blijven maar vanwege het 
onderwijs van onze dochters, mavo en HBS, besloten we terug 
te gaan naar Nederland. Dat vond ik eigenlijk wel jammer, want 
ik had het er wel naar mijn zin. Hij werd overgeplaatst naar ’t 
Harde maar daar was geen woonruimte beschikbaar. Mijn man zei 
toen: “Ik heb gehoord dat er in Deventer een nieuwe wijk wordt 
gebouwd met prachtige flats. Ik hoor mezelf nog zeggen: “Ik in 
een flat dat is niets voor mij”, maar ja nood breekt wet.

U woont aan het eind van de galerij. Had u daar een bepaalde 
reden voor om die flat te kiezen of kreeg u advies? 
De flats waren snel bewoond. Vooral de 2 bovenste verdiepingen, 
maar dat was me toch te hoog en de 3 onderste verdiepingen 
waren ook snel weg. We kregen het advies van een schilder om 
beslist niet bij de lift te gaan wonen omdat het daar een stuk 
kouder is.

Toen u met uw gezin erin trok moest er toen nog het een en 
ander aan gedaan worden door de woningbouwvereniging of u 
zelf?
Uiteraard wat schoonmaakwerk maar verder was het prima in 
orde

Hoe zat het met de voorzieningen? Was er al een winkel en hoe 
was het met het vervoer? Was er vertier voor de kinderen?
Er was een slagerij Kieviet, een noodwinkeltje Hefti, drogisterij de 
Jong, een boekwinkeltje en de Rabobank. Bussen reden er uiter-
aard nog niet dus de kinderen gingen op de fiets naar school en 
vertier hadden ze genoeg op school met hun vriendinnetjes. 

Een buurthuis was er destijds ook nog niet. In 50 jaar is er uiter-
aard veel veranderd. De wijk Borgele heeft zich enorm uitgebreid 
en het winkelcentrum, onlangs vernieuwd, is van alle gemakken 
voorzien. Nee, ik heb niets te klagen want na 50 jaar heb ik het 
hier nog steeds naar mijn zin.

Mw. Boonstra ik dank u hartelijk voor dit interview. Leuk, om met 
iemand van ‘het eerste uur’ te hebben gesproken. Ik wens u nog 
goede jaren toe op de Groenewold.

Marjan Bauling

Wijkbewoners, klim 
in de pen voor een 
schrijfwedstrijd!
De redactie van de Schalmei is op zoek 
naar leuke, spannende en/of grappige 
verhalen! Wij weten zeker dat er in 
onze wijk mensen met schrijftalent 
wonen. 

Het verhaal mag over van alles gaan met één kantteke-
ning: Deventer moet in het verhaal voorkomen en het 
verhaal mag niet langer zijn dan 500 woorden. 

Laat uw fantasie de vrije loop en stel ons niet teleur, 
want onze verwachtingen zijn ‘sky high’. U kunt uw 
kopij sturen naar wijkcentrumdeSchalm@home.nl 

De sluitingsdatum is 26 augustus. U heeft dus alle tijd 
om een leuk, spannend en of grappig verhaal te schrij-
ven!

Einde 
inloopspreekuur 
Sociaal Team 
Borgele-Platvoet
Via deze weg willen wij te kennen geven dat 
het inloopspreekuur van het Sociaal Team 
Borgele-Platvoet per 1 juli 2019 gaat verval-
len. Dit spreekuur werd elke dinsdagochtend 
gehouden in de Schalm van 9.30 uur tot 11.00 
uur.

Bewoners met vragen voor het sociaal team kunnen 
ons voortaan bereiken: via:

Digitaal:
Bewoners kunnen zich digitaal melden via info@sociale-
teamsdeventer.nl; dit adres is ook te vinden op websites 
en folders

Bewoners kunnen zich opgeven via een meldingsformu-
lier; dit is ook beschikbaar op de website. Dit formulier 
kunnen bewoners meenemen en thuis invullen

Telefonisch
Telefonisch kunnen de bewoners contact opnemen met 
Team Toegang tel 0570-695399; zij zullen de melding 
aannemen en doorzetten naar het Sociaal Team van 
Borgele/Platvoet

Post
Ze kunnen het terugsturen met de bijbehorende 
antwoordenveloppe, antwoordnummer 225, 7412 VB 
Deventer

Rianne Preuter 
Sociaal Team Borgele-Platvoet

 De Schalm is wegens 
vakantie gesloten van 
22 juli tot 19 augustus
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“Wanneer ben u begonnen als wijkmanager in onze wijk 
Borgele-Platvoet?”

“Dat is per 1 maart jl.  Ik ben echter ook al ruim 4 jaar 
werkzaam als wijkmanager in Colmschate-Zuid.” Voor deze 
functie was ik van 2009 tot 2015 wijkenbeheerder bij de 
gemeente Deventer, ook in Borgele/Platvoet. Dus de wijk 
is mij niet onbekend”. 

“Kunt u mij een of meerdere voorbeelden geven van uw 
werkzaamheden?”

“Ik ben o.a. het aanspreekpunt voor de bewoners van de 
wijk als het gaat om bewonersinitiatieven. Als bewoners 
samen iets willen ondernemen dan willen we ze daar 
graag in ondersteunen. Vaak weten bewoners niet dat 
hier wijkbudget (WijDeventer) voor is. Deze week sprak 
ik nog een bewoonster die samen met haar buren een 
straatspeeldag gaat organiseren aan Het Laar voor ca. 60 
kinderen. Bewoners hebben van een bosplantsoen een 
mooie vlindertuin gemaakt. Natuurlijk moeten we het 
Buurtmuseum niet te vergeten. In april werd al weer de 
4e expositie ‘Zonnige Gezichten’ in de Schalm geopend. 
Allemaal projecten die door een mooie samenwerking 
tussen bewoners, organisaties en de gemeente Deventer 
gerealiseerd kunnen worden.” 

“Met wie werkt u nog meer samen in de wijk?”
“Eigenlijk met iedereen wel die actief is in de wijk. Het 
Sociaal team, woonbedrijf Ieder1, de wijkagente, welzijns-
werkers, de scholen, zorgorganisaties, sportverenigingen en 
zo kan ik nog wel even door gaan. Maar het belangrijk-
ste….. met de bewoners, want daar doen we het uiteraard 
voor. Hoe meer contacten je hebt in de wijk hoe meer 
mooie verbindingen er gelegd kunnen worden.

“Hoe kan men u bereiken,? Want u bent wel een ‘bezig 
bijtje’ met uw bezigheden op verschillende locaties zoals 
het stadskantoor, de wijk Colmschate-Zuid en de wijk 
Borgele-Platvoet.“ 

“Ze kunnen mij altijd mailen voor een afspraak op het 
volgende adres: ra.saris@deventer.nl” En op woensdagmid-
dag probeer ik zoveel mogelijk in de wijk te werken in de 
Schalm. Zo hoop ik de wijk snel te leren kennen. Op een 
mooie samenwerking"

 “Meneer Saris hartelijk dank voor dit interview. Ik heb 
wat meer inzicht gekregen over uw werk en wens u veel 
succes.”

Marjan Bauling

Wat is het jammer dat de Diepenveense tennisclub, de 
Schapekolk, de oude locatie moest verlaten. Het vinden van 
een alternatief leidde tot een afbrokkeling van de sfeer en 
dus het aantal leden. 

Maar nu is er een pracht alternatief. Nou ja, dan niet meer 
precies in het dorp, maar toch om de hoek. Samen met 
Slagvaardig, maar onder de naam Schapekolk draait de 
vereniging, na enige startprobleempjes, soepel door. En hoe! 

Het nieuwe bestuur geeft het voorbeeld, enthousiasmeert 
en maakt plannen voor een gezonde en sportieve toekomst. 
Steeds meer leden nemen deze positieve signalen over en 
staan niet meer afwachtend en zeurend naar boven te staren; 
nee, ze laten de handjes wapperen. Klaagden ze vroeger over 
het moeten uitoefenen van de kantinedienst, nu staan ze met 
man en macht onkruid te trekken of het toilet te schilderen. 
O ja, er wordt ook meer getennist. 

De banen liggen er gelikt bij en de accommodatie is een 
plaatje. De sfeer is stukken beter en dat bleek ook wel bij 
het openingstoernooi. Een groot aantal deelnemers mepte 
mee en onder een heerlijk zonnetje genoten de leden van 
het potje tennis maar ook van het samenzijn op het mooie 
terras voor het schitterende clubgebouw en dit terwijl er 
toch na een eerste potje de nodige spiertjes gevoeld werden. 
Een gezonde prikkel om een dag later weer aan de bak te 
gaan. 

Het deelnemersveld was heel variabel. De oudste was 84! 
Na een paar potjes tennis had hij zijn potje bier wel verdiend. 
Zo zie je maar: Tennissen kun je heel lang en je bent nooit 
te oud om te beginnen. Na dit eerste evenement mocht de 
ledenadministratie 18 nieuwe leden noteren en er zitten er 
meer in het vat. 

Allerlei commissies zijn bezig om dit positieve gevoel vast 
te houden. Er mogen nog wel wat leden bij. De basisscho-
len zullen worden benaderd en de leden van een aantal 
sportverenigingen, voetbal, handbal en hockey, krijgen een 
zomer challenge aangeboden om tegen een gereduceerd 
tarief kennis te maken met deze sport gedurende de vakan-
tie periode. Nieuwe leden worden omarmd en er zijn meer 
husselmomenten gepland, waardoor leden en nieuwe leden 
elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Naast de prima accommodatie speelt de kwaliteit van de 
banen een belangrijke rol. Er liggen 4 echte gravelbanen en 
laten we eerlijk zijn, dat tennist toch heerlijk. Daarnaast 
zijn er 2 kunstgravelbanen waarop je ook in de winter 
mag tennissen. Last, but not least, de drankjes en de hapjes 
worden geregeld door Jinke van het Kulturhus. Daarmee is 
het gedoe over de kantinedienst passé. Martin, de baas van 
het Kulturhus tenniste zelf ook en draagt op deze manier 
zeker bij aan de sfeer en de toekomst van de Schapekolk. Er 
staat een bloemetje op tafel!

Pak je racket en doe mee!

Nieuw elan bij tennisclub Schapekolk. Gesprek met Robert Saris,  
onze nieuwe wijkmanager

54

de Schalmei



agenda  
VASTE ACTIVITEITEN  
in de schalm
Maandag
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
09.30-10.30 Pilates
10.45-11.45 Feldenkrais
12.30-15.00 Schilder en tekenles
13.30-15.00 Creatieve huiskamer* Sociaal team
19.30-20.30 Badminton
20.00-22.30 Toneelgroep de Schalmspelers
20.00-22.30 Deventer fotokring 1x per 14 dagen

Dinsdag
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
09.30-10.15 Fysio-/seniorengym
10.00-12.00 Jazzgymnastiek 3 gr.
18.00-19.00 Yoga Berry Steenbruggen
19.30-20.30 Feldenkrais 
19.30-23.00 Bridgeclub Deventer
19.30-21.30 Volleybal competitie

Woensdag  
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 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
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
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  
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 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
14.30-15.30 Zanggroep 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

Wat vindt u van het 
wonen en leven in 
Borgele – Platvoet? 
Wij zijn de buurt in geweest om met u in gesprek te gaan! 
In mei en juni hebben wij op verschillende plekken in de 
wijk gestaan om met u in gesprek te gaan over de buurt, het 
wonen en het leven in Borgele – Platvoet. Misschien hebben 
we u ook gesproken, en dan vonden wij het heel erg fijn om 
te horen wat er allemaal speelt in de wijk. 

Wat wij vaak gehoord hebben is dat het prettig wonen is in 
Borgele – Platvoet. Veel mensen hebben hier in het verleden 
ook gewoond en zijn door heimwee naar deze rustige wijk 
weer terug verhuist.  Als wij doorvragen, dan komt aan de 
orde dat er weinig contact is met anderen, die ook in de 
buurt wonen. Velen van u hebben daar wel behoefte aan, 
maar weten niet goed hoe dat aan te pakken. 

Vanuit de gemeente is er een wijkbudget beschikbaar voor 
leuke buurtactiviteiten. Dit kan bij u in de straat of misschien 
in de Schalm, of een andere locatie ingezet worden. 
Voorbeelden zijn een straatfeest,  waarbij een springkussen 
of het huren van de barbecue wordt betaald (het eten kan 
niet gefinancierd worden). Er is een groep die gaat wandelen, 
er is behoefte om met een paar buurtbewoners een fiets-
tocht te maken. Ergert u zich ook aan het plastic op straat? 
Er zijn straten waarbij de buren met elkaar het afval oprui-
men. Allemaal leuke ideeën. 
Als u ook een leuk idee heeft voor de buurt, met buurtbe-
woners dan kunnen wij u helpen om dat plan te realiseren!
Als u een keer iemand wil helpen met de administratie, met 
tuinieren, boodschappen doen of klusjes in het huis dan kunt 
u dat ook aan ons doorgeven. 

Het kan zijn dat u de flyer gemist heeft, of op het tijdstip bij 
u in de buurt juist niet kon komen. Als u alsnog wil vertellen 
wat u belangrijk vindt in en voor de buurt dan kom ik graag 
bij u langs.

Wij komen graag in contact met u!

Sociaal team Borgele – Platvoet 
Joke Beulecke
06 – 82734674

Burendag op 
Zaterdag  
28 september
Op 28 september is het landelijke burendag. Reden voor 
het Sociaal team en de Schalm om hier aan mee te doen. 
Het wordt een buurtfeest met een thema.

Het podium van de buurt!

Iedereen die het leuk vindt om te zingen, dansen, cabaret of 
iets anders te doen, wordt uitgedaagd om dat voor de buurt 
op het podium te doen! Het podium komt voor / naast de 
Schalm te staan. 
Er zijn al vele optredens zoals: Het Krasse Fratsen koor, het 
badkamer koor, DJ Sjaak die plaatjes gaat draaien. Wie wil er 
ook optreden? Het is voor iedereen, jong en oud, solisten en 
groepen, docenten die hun (beweeg)activiteit willen promoten. 
Het buurtmuseum opent deze dag weer een fantastische 
tentoonstelling en organiseert een kunstveiling. 
Maar er kunnen nog veel meer optredens bij!

Daarnaast zijn wij op zoek naar actievelingen die mee willen 
denken en vooral mee willen doen in de organisatie van het 
feest.
Ook voor het organiseren van leuke activiteiten rond het 
podium en in de Schalm. 

Heb je veel ideeën, meld je dan aan!

Meer over het feest staat in de volgende 
Schalmei.

Opgeven voor het podium of voor de organisatie kan bij Joke 
Beulecke van Het Sociaal team. via tel. 06 – 82734674 

Interesse in een activiteit?

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
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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
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 wijkma-
nager Carolien Harkema via telefoonnr 06-51556423, e-mail: 
c.harkema.otten@deventer.nl en website: wij.deventer.nl 

Redactie De Schalmei
Hoofdredactie: Hans Kamp

Redactie: Jan-Boudewijn Bunt, 
Marjan Bauling en Richard Mekenkamp, 

Opmaak & layout: Eric Slim 

U kunt uw kopij of advertenties mailen 
naar wijkcentrumdeschalm@home.nl of 

inleveren bij wijkcentrum De Schalm.

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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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


