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Wij nodigen u uit voor de feestelijke opening van de nieuwe
expositie in Buurtmuseum Borgele op zaterdag 11 april van
11.00 – 12 uur in wijkcentrum De Schalm. De entree is gratis

Kijk naar de foto en je ziet het: het straalt af van deze Krasse
Fraters uit Zandweerd, Borgele en Platvoet. Het zijn amares,
oftewel echte liefhebbers van het uitoefenen van de teken- en
schilderkunst. Iedere maandagmiddag wordt er in De Schalm
druk gepraat, gekeken, bekeken, aan papier gesnuffeld, geroerd in
potten, gesmeerd op doeken... er wordt water gedragen, lijnen
worden getrokken, vlekken weggewerkt en zolang de penselen
gereinigd worden in het verfwater en niet in de kopjes koffie of
thee, gaat het goed en gaat het beter!!!Volgens de schilders is het
ook vooral de goede leermeester – Charles Michels - die bij hen
de liefde voor het schilderen doet groeien.

Het gezelschap is zéér gevarieerd, van middeljong tot jong
bejaard. Juist de combinatie van hun zo verschillende talenten
maakt het hartstikke leuk om te exposeren met werken die zo
verschillend maar ook verbluffend schoon zijn. Deze 12 mensen
maken vol passie en overgave schilderijen bij de vleet.Zij werken
aan steeds nieuwe opdrachten,waarbij nu eens je verftechnieken
verbeterd worden, dan weer de fantasie en creativiteit aan het
werk worden gezet. Ze schilderen vooral voor zichzelf … en
ook een beetje voor een ander! Deze mensen zijn niet bang om
vlekken te maken of te krijgen (op je kleren) en vooral niet bang
om fouten te maken. Ieder werkt in zijn/haar eigen stijl, zodat het
totaalbeeld er een is van variatie en verrassing!

Naast het werk van deze Krasse Fratsen-schilderclub heeft deze
expositie ook weer beeldend werk. Wij stellen graag het
Glasatelier WenT - vanWiljo en Tineke aan u voor. Zij maken
glaskunst met een kleine K, wantWiljo en Tineke houden van
tastbare toegankelijke kleinkunst, geënt op dagelijkse tafereeltjes.
Weergegeven met humor, steeds luchtig en mooi

lichtdoorschijnend en altijd kleurrijk! Of elegant en chique met
een rand van lood.Of lekker gek als Picasso en Miro. Echt kunst
om aan iemand kado te geven, bijvoorbeeld voor Moederdag?
Of gewoon, omdat het kan. www.wentglasatelier.nl
En er is weer unieke Muziek! De Shantizangers van Borgele (olv

Tijme de Boer), het Badkamerkoor en de Krasse Fratssingers
(olv Germaine Gassenaar) hebben elkaar gevonden en zullen ons
trakteren op een aantal mooie meezingers.
De Expositie Met Passie & Overgave is in Buurtmuseum Borgele
te zien van 11 april tot 15 juli. En is vrij toegankelijk tijdens
openingsuren van De Schalm.
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Op 9 januari is de Lounge in de Schalm van start gegaan.
Dit is een samenwerking van Deventer Huisgenoten met
wijkcentrum de Schalm en het sociale team Borgele/ Platvoet.

Gemiddeld nemen er iedere donderdag 10 bezoekers deel aan
deze ochtend.

De Lounge is een ochtend waar iedereen welkom is voor een
kopje koffie of, voor wie wil, een half uurtje rekken en strekken
om in vorm te blijven (onder deskundige begeleiding van
Margriet Jannink). Om 10 uur gaat de deur open en om 12.30
uur sluiten we de ochtend af. Het is vrije inloop dus
binnenstappen om 11 uur kan ook.

Er is alle ruimte voor een gesprek en/of een spelletje. Het was
bijzonder om te zien dat mensen elkaar tijdens de Lounge voor

het eerst ontmoetten, terwijl ze in hetzelfde
appartementencomplex wonen. Kortom: een mooie
ontmoetingsplek. Loop gerust eens binnen.

Donderdag 5 februari trad accordeonist Cor van Nieuwenhoven
op.Dat was een groot succes.Hij komt iedere 1e donderdag van
de maand naar de Schalm met onder zijn arm een map vol
thema-liedjes. Teksten worden uitgereikt, dus iedereen kan
voluit meezingen.

U bent van harte welkom op donderdag 5 maart! De Lounge is
iedere donderdagochtend van 10 tot 12.30 uur in de Schalm

Voor informatie: bel met Sophie Struik, M: 06 307 94 605

Lounge in de Schalm

Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van de wijkvereniging Borgele en Platvoet nodigt haar leden
uit voor de Algemene LedenVergadering op 19 mei 2020 om 20.00 uur
in de Schalm.
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“Hoe bent u aan deze baan gekomen en hoeveel keer per week
zet u zich hiervoor in?”

“In de Schalmei las ik een bericht dat er een vrijwilligster voor de
bar gevraagd werd en aan gezien ik ‘horecabloed’ heb, mijn
grootvader, vader en zusje zitten in de horeca en zelf heb ik er
ook in gewerkt, leek me dat wel wat. Ik ben inzetbaar op dinsdag-
en vrijdagmiddag.”

“Wat zijn uw taken precies als barvrouw?”

“In eerste instantie de gasten bedienen die voor een drankje langs
komen en indien gewenst zorg ik ook voor een frituurhap. Dat
loopt vaak lekker door vooral als er een activiteit is of zoals op
vrijdagmiddag de inloop.Verder verzorg ik de sleutels en geef die
af aan iemand die een ruimte gehuurd heeft, verstrek informatie
en last but not least zorg ik ervoor dat alles netjes blijft.”

“Woont u al lang in de wijk Borgele?”

‘’Nee we hebben 40 jaar op de Zandweerd gewoond maar door
omstandigheden zijn we verhuisd en wonen nu ruim 3 jaar boven
de Plus. Lekker makkelijk Het bevalt ons prima en wat zo leuk aan
deze wijk is, dat ik regelmatig mensen ontmoet van ‘vroeger’
waarvan ik geen idee had dat die op Borgele wonen.”

“Heeft u ook hobby’s?”

“Jazeker. Ik ben een echte wandelfanaat. Dit jaar lopen we voor
de achtste keer de Nijmeegse 4-daagse en van onze outfits
maken wij heel veel werk.We vallen echt op.Als Prins Carnaval in
het land is, dossen wij ons ook uit en zelfs voor een gewoon
wandelingetje zetten we iets mals op het hoofd.
We hebben ook al 2x voor een goed doel gelopen namelijk voor
KWF enAlzheimer.”

“Een heel sportieve dame dus en dat is u wel aan te zien.Hartelijk
dank voor dit gesprek en veel succes met uw barwerkzaamheden
en met alles waar u nog meer mee bezig bent.”

Marjan Bauling

Waar zou de Schalm zijn zonder vrijwilligers?
Een gesprekmet Trudy de Lange die zich al
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Het bruist in
Platvoet
Platvoet schoon zo heet de app die de
laatste keer na het zwerfvuil oprapen is
aangemaakt.
Het begon drie jaar geleden tijdens de
nationale schoonmaakdag.
Hoe kunnen we bewoners verbinden
zonder veel tijd kwijt te zijn met de
organisatie hiervan.
Vanuit het sociale team kwam naar voren
om mee te doen met de landelijke
schoonmaak dag in samenwerking met
Cambio Deventer Schoonfamilie. Datum
en uitvoering waren zo geregeld, een flyer
werd gemaakt en rondgedeeld. De eerste
keer was het spannend de bus van de
Deventer Schoonfamilie kwam
aangereden en parkeerde bij de
sportschool van Akdeniz. Van alles kwam
er uit de bus, een picknick tafel, materiaal
om te rapen , tuinhandschoenen, koffie,
thee, chocolademelk, koekjes, containers
en een enthousiaste meneer die Peter
Brendel heet. Langzaamaan kwamen de
bewoners naar het veld om vandaar uit de
wijk in te trekken met een zak en
“prikker”. Groot de verwondering wat er
allemaal werd opgehaald en gevonden.
Het was gezellig om aan de picknicktafel
af te sluiten met wat te drinken en tijd om
na te praten. Er waren ongeveer 15
bewoners: ouderen, jongeren en kinderen.

Dit was voor herhaling vatbaar en zo
hebben we in maart 2019 weer een
oproep gedaan om mee te helpen
zwerfvuil te verzamelen. Deze keer kwam
ook de bus met Peter van de Deventer
Schoonfamilie en kwam als verrassing ook
Mike van Rolling Ice&Food met zijn
motorbakfiets en kregen we van hem
warme chocolademelk met slagroom.
Leuk om bekenden van verleden jaar
terug te zien en ondertussen werden er
tussen enthousiaste opbouwwerker Joke
en bewoners meer plannen gesmeed om
de bewoners in de wijk meer te
verbinden.
De samenwerking tussen de bewoners en
Deventer Schoonfamilie verloopt
gesmeerd. In januari is er afval van het
vuurwerk opgehaald en is er besloten een
app aan te maken, om zo makkelijker
contact met elkaar te leggen.
Dit jaar: zaterdag 21 maart op de
landelijke schoonmaak dag gaan we van
10:00 uur tot 12:00 uur weer zwerfvuil

verzamelen. De bus van Deventer
Schoonfamilie staat er dan weer als
vanouds bij de sportschool Akdeniz. Je
komt toch ook?

De app is ook aangemaakt voor als
bewoners buiten de actie met de
Deventer schoonfamilie zwerfvuil willen
verzamelen. Bij de Sportschool Akdeniz
ligt materiaal wat hiervoor gebuikt kan
worden. Loop gerust binnen en vraag aan
de eigenaar of je het materiaal kunt lenen.
Een buurtbewoner uit de Hoornikgaarde
heeft er al gebruik van gemaakt. Tijdens
dat ze de hond uitlaat ruimt ze ook
zwerfvuil op in de wijk.Wie volgt haar
voorbeeld?

Woensdag 26 februari is er in de
sportschool een informatieve avond
geweest over het hondenpoep beleid van
de gemeente. Kinderen hebben een
tekening gemaakt en daar zijn posters van
gemaakt het is de bedoeling dat de

bewoners deze posters voor het raam
plakken zodat

hondenbezitters zien dat we het niet
tolereren dat er hondenpoep op de stoep,
straat of tussen het groen ligt.Tijdens de
volgende schoonmaakdag in maart gaan
we deze posters uitdelen. De avond werd
afgesloten met een lezing over het gedrag
van de hond en hoe je een hond kan
benaderen. Het was een interessante
avond en goed georganiseerd. Op 24
februari is de prijsuitreiking voor de beste
tekening geweest waarbij wethouder Rob
de Geest aanwezig was. En wat weer heel
fijn was, dat we in de sportschool bij
elkaar konden komen.
Er zijn veel meer acties gaande in Platvoet
daarover leest u vast een volgende keer
meer. Of kijk op de website
www.markvoorde.nl

Annelies Lescure
Lid van de bewonersgroep Borgele /

Zo14.00 uurZa 29-3-202028-3-2020
20.00 uur

WĳkcentrumDe Schalm
Dreef 1, Deventer
Toegang 6 euro p.p.
Zaal open 30min. voor aanvang
Reserveren is mogelĳkvia
schalmspelers@ gmail.com
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nieuwe
opbouwwerkers
Vanaf maart zijn wij de nieuwe opbouwwerkers in de wijk
Borgele-Platvoet. Wij kijken ernaar uit om samen met jullie
te werken aan een mooie, leefbare wijk waar er ruimte is om
met uw ideeën aan de slag te gaan.Wij zijn al werkzaam in
Deventer en kunnen onze ervaring en contacten meenemen
naar Borgele-Platvoet. We zijn hierin onderdeel van het
Sociaal Team.

Heeft u een mooi idee en wilt u graag inzetten voor de wijk,
een vraag of wilt u nader kennis maken? Voelt u zich dan vrij
om contact op te nemen.Wij zullen werken vanuit de Schalm
waar u ons geregeld kan vinden, tevens zijn wij op de volgende
manieren bereikbaar:

Thomas Eikelboom
E-mail: t.eikelboom@socialeteamsdeventer.nl
Telefoon / whatsapp: 06-83865817
Facebook:Thomas Eikelboom

Carla Hobert
E-mail: c.hobert@socialeteamsdeventer.nl

Woensdagochtend/-
avondwandeling
Iedere woensdagochtend vindt er een wandeling van 10 km
plaats voor en door de bewoners van onze wijk. Deze
wandeling start vanaf Sportschool Akdeniz op de Platvoet en
loopt de ene keer door de uiterwaarden, dan door Nieuw
Rande, Diepenveen, Steenbrugge of gaat richting het centrum.
Op 5 km is er in een koffiestop voorzien.

Om precies 08.30 uur wordt er gestart en vanaf woensdag 6
mei wordt dit 18.30 uur.
Iedereen is van harte
welkom en is bedoeld
om de (stramme)
benen te strekken, van
onze mooie omgeving
en stad te genieten, om
elkaar te ontmoeten en
waar de gezelligheid
voorop staat.

Meer info: Fokke Linssen, foli50@versatel.nl of 0642416287

Er ismeer tussen
hemel en aarde
Een senior verliefd

Als ik aan de lente denk, zie ik uitbottende bomen, veel kleur,
vrolijke mensen en verliefde mensen. Tussen hemel en aarde
betekent eigenlijk iets wat je niet kunt zien en wat je niet kunt
verklaren. Nou, dat kun je het fenomeen verliefd zijn toch ook
niet?! Ja, dat geloof ik, een nuchter mens, zelfs.

Opeens schoot me rode Otto, de bouwvakker te binnen. Het
speelde jaren geleden. ‘Piep’ was ik toen al lang niet meer niet
meer.

Vlakbij mij in de buurt was er een flat in aanbouw. Elke dag reed
ik erlangs en altijd zwaaide er een man met een bos vuurrood
haar naar me. Ik kreeg het er warm van en mijn hart bonsde bijna
uit mijn borstkas. Belachelijk gewoon op ‘mijn leeftijd’ en wat was
er nu zo bijzonder aan hem? Hij had iets. Ja iets maar wat was dat
dan? Mooi was hij niet met zijn scheve tanden, terwijl ik altijd naar
iemands tanden kijk, zijn rode haar en zijn lichte huid.Waren het
zijn ogen? Ja dat was het! Die keken altijd blij en schalks om maar
even een ouderwets woord te gebruiken.

Mijn vriendin keek me verbaasd aan, toen ik hem een keer
aanwees. ”Die man? Wat vind je eraan? Sta je wel met beide

benen op de grond of zweef je tussen hemel
en aarde? Liefde maakt zeker stekeblind!
‘Jammie’, zo noemde ze me, toch!”

Ik was inmiddels zo verliefd geworden, dat
het niet meer normaal was. Kocht
verschillende cd's met smartlappen. Zat ’s
avonds op het balkon met kaarsjes naar de
sterren te kijken.

Ging boeken bij de bibliotheek halen, die me meer vertelden over
zijn vak. Ging zelfs mee naar een concert van André Hazes.
Niet direct mijn favoriete zanger. Ik houd meer van, bijvoorbeeld,
Ricky Martin. Ik was dus totaal van slag.

Is dit bovennatuurlijk of niet? Dat iemand zoveel invloed op je kan
uitoefenen, dat je je totaal anders gaat gedragen! Ik liep de hele
dag op wolken en danste door het huis.Na een paar maanden viel
ik van de wolk af en zag dat de ‘vuurtorenman’ toch niet de man
voor me was. Geen André, geen smartlappen en ook geen
‘seances’ op het balkon meer. De verliefdheid was over. Ergens
wel jammer! De niet te verklaren situatie was weer de nuchtere
werkelijkheid geworden. Ik luisterde weer naar Ricky Martin en
ging naar een concert van Andrea Bocceli.

Alles was weer gewoon voor mij en te begrijpen.

Marjan Bauling
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Lezing 75 jaar vrijheid
Deventer door de
Canadezen
Op 1 mei 2020 wordt inWoonzorgcentrum Bloemendal een lezing
gehouden in het kader van 75 jaar vrijheid van Deventer door de
Canadezen. De heer Edwin van derWolf, nauw betrokken bij de
Canadese militaire begraafplaats in Holten, is dan onze gastspreker
en neemt ons mee terug in de tijd.

Op 9 en 10 april 1945 trok de 7e Canadese Infanteriebrigade onder
leiding van Brigade- Generaal Gibson via de Cröddenbrug naar
Schalkhaar uit de richting Colmschate voor de zeer heftige slag om
Deventer met als gevolg ca. 50 gesneuvelden. Zij zijn allemaal na
WO 2 herbegraven op het Canadese ereveld in Holten. Het
oostelijke deel van Deventer werd op 10 april 1945 officieel bevrijd.
En het westelijke deel (deWorp en Steenenkamer) enkele dagen
later door Canadese eenheden, die via een oversteek bij de IJssel
bij Gorssel enWilp e.v. kwamen.

Vanaf 14.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee,
waarna de heerVan derWolf ons mee terug in de tijd neemt.
Aanmelding:Monica Linssen,monicabr@versatel.nl of na 18.00 uur
(0570)615060.

Ontmoetingsmarkt 6
juni 2020
Een kleine groep buurtbewoners heeft de handen in elkaar geslagen
om op 6 juni 2020 een Ontmoetingsmarkt op poten te zetten. De
reden hiervan is, is dat het hen leuk lijkt om met andere
buurtbewoners kennis te maken. Wat zijn jullie hobby’s, hun
interesses, hun culturele achtergrond.
Deze markt zal bestaan uit een aantal thema’s, zoals hobby, sport,
vermaak, informatie, workshops, demonstraties en (internationale)
hapjes.

Voor de locatie van de markt is gekozen voor het veld achter
Sportschool Akdeniz op de Platvoet. Er zal ook een huifkar rijden
tussen Borgele en de Platvoet, zodat ook zij die slecht ter been zijn
ook van de markt kunnen genieten.Natuurlijk is iedereen van harte
welkom om ook mee te rijden.

Door steun van de gemeente Deventer zijn er aan het bemensen
van een marktkraam geen kosten verbonden,onder de voorwaarde
dat er geen goederen worden verkocht.
Wilt u uw steentje bijdragen, daar alle hulp nodig is, en meer info
inwinnen, dan kunt u mailen naar Monica: monicabr@versatel.nl of
Fokke Linssen: foli50@versatel.nl / 0642416287.

Een markt dus voor en door de bewoners van onze wijk.
Schrijf de datum vast in de agenda. De markt is van 11.00 uur tot
17.00 uur. Binnenkort kunt u meer informatie over deze markt in
uw brievenbus vinden.
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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
20.00-21.30 Meditatieyoga

Vrijdag
08.30-12.15 RC Kids kinderopvang
14.00-18.00 RC Kids kinderopvang
09.30-10.30 Feldenkrais
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

Interesse in een activiteit?

Neem contact op met deWijkvereniging Borgele & Platvoet via
0570-670731 of wijkcentrumdeschalm@home.nl.

Voor informatie over de activiteiten van het sociaal team kunt u
contact opnemen via TeamToegang op 0570-695399 of
info@socialeteamsdeventer.nl

GEZELLIG SAMEN JEU DE
BOULES SPELEN OP
14 JUNI 2020
Jeu de Boules is hip! Oftewel, zoals de jongeren het tegenwoordig
zeggen, Jeu de Boules is helemaal de bom!We zien al jaren mensen
enthousiast Jeu de Boulen in het programma ‘We zijn er bijna’ en
in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verrijzen steeds
meer Jeu de Boulesgelegenheden, waar vooral jonge mensen
elkaar ontmoeten en samen spelen onder het genot van een hapje
en een drankje.Want: samen spelen verbindt mensen!
In onze wijk, op het Sportpark Borgele, is al jarenlang een Jeu de
Boulesvereniging actief, DBC Karro-Deux.Misschien weet u dat al
veel langer en misschien hebt u er zelfs al wel eens een kijkje
genomen. DBC Karro-Deux is een levendige, gezellige vereniging,
waar jong en oud Jeu de Boules (officieel: Petanque) kunnen
spelen.De vereniging beschikt over een groot buitenspeelveld, een
Boulodrome (overdekte speelhal met 9 binnenbanen) en een
modern ingericht clubhuis. Elke dins-, woens- en donderdagavond
én op zaterdagmiddag zijn daar leden aan het spelen. Op
maandagmiddag is voor €1,- iedereen welkom om een partijtje te
spelen, dus ook (nog) niet-leden.

Om de band met de wijk en zijn bewoners nog meer te
verstevigen heeft DBC Karro-Deux het plan opgevat om een
toernooi te organiseren voor de bewoners van de wijk Borgele en
Platvoet. Dit in samenwerking met de Buurtverbinders uit de wijk.
De deelnemers kunnen dan kennismaken met de vereniging DBC
Karro-Deux, de sport Jeu de Boules en natuurlijk met andere
buurtgenoten.

Dit toernooi zal plaatsvinden op zondag 14 juni op het terrein van
DBC Karro-Deux. Het zal een gezellige dag worden voor jong én
oud, want iedereen kan meedoen (kinderen een aparte activiteit).
De precieze invulling en tijd zult u vinden in de flyer, die een aantal
weken voordat het evenement plaats vindt zal worden verspreid.
Dus zet de datum van 14 juni alvast in uw agenda en let u goed op
uw brievenbus, eind mei/ begin juni. Het zou fantastisch zijn om
een grote groep van u te mogen begroeten

Zie ook: www.karrodeux.nl
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Belangrijke info
Noodhulp
• Alarmnummer: 112 / Regiopolitie: 0900-8844
• Centrale Huisartsenpost: 0570 - 501777
• SOSTelefonische 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: TeamToegang 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 Robert Saris via 06 53773644 en
e - m a i l a d r e s
ra.saris@deventer.nl en website: wij.deventer.nl

Redactie De Schalmei
Hoofdredactie: Hans Kamp
Redactie: Jan-Boudewijn Bunt

en Marjan Bauling
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


