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Net zoals in de rest van de wereld, heeft het
Covid-19 virus ook een ontwrichtend effect gehad
op de wijkvereniging. Activiteiten dienden per
direct gestopt te worden en uiteindelijk ook een
volledige sluiting tot aan 1 juli.

Afgelopen jaren waren al zwaar voor deWijkvereniging Borgele-
Platvoet door het grotendeels wegvallen van de subsidie vanuit
de Gemeente Deventer. Dankzij forse bezuinigingen en het
verhogen van met name de huuropbrengsten, lukte het de
Wijkvereniging om het hoofd net boven water te houden.

Hoewel de directe financiële zorgen (met name loonkosten van
ons personeel) werden afgedekt door de maatregelen vanuit de
overheid, is de verwachting dat de wijkvereniging net als andere
organisaties en bedrijven circa 3 jaar nodig heeft om weer op
hetzelfde niveau uit te komen als voor de Covid-19 uitbraak.

De redenen voor deze 3 jaar zijn o.a. de volgende:

• Het aantal activiteiten neemt af, daardoor minders bezoeker en
derhalve minder (bar)inkomsten.

• Sommige activiteiten gaan wel door maar met minder
bezoekers van wege de RIVM richtlijnen.

• Er zijn extra investeringen nodig om aan de RIVM richtlijnen te
voldoen.

• Er zijn hogere kosten nodig om dezelfde opbrengsten te
genereren. Denk hierbij aan materialen voor RIVM richtlijnen,
maar ook meer personeelsuren.

• Onder onze bezoekers en deelnemers van activiteiten zijn er
veel mensen die onder de risicogroep vallen en daarom minder
snel naar het wijkgebouw durven te komen.

• Veel minder contante betalingen en daarmee een verlaging van
de fooienpot.

Dit betekent concreet dat we de
komende 3 jaar in financieel zwaar
weer zullen zitten. Om deze
nieuwe uitdaging het hoofd te
kunnen bieden, overweegt het
bestuur de volgende maatregelen:

• De huidige verlichting vervangen
door LED verlichting. Deze
investering zal binnen 2 jaar zijn terugverdiend door een forse
besparing op de electriciteitsrekening. Deze investering wordt
gedaan vanuit de pot groot onderhoud.

• Jaarlijkse contributie met 1 euro verhogen, voorstel zal
ingediend worden op de Algemene Ledenvergadering die in
oktober zal plaatsvinden.

• Additioneel benodigde uren door de RIVM richtlijnen opvangen
door vrijwilligers.

• Het wordt mogelijk om donaties te doen aan de wijkvereniging
om ons te steunen in deze moeilijke tijden. Hiervoor zullen er
posters worden opgehangen in het gebouw en zal er ook een
vaste plek in de Schalmei komen.

• De ontvangen donaties worden gebruikt om (vervangings)
investeringen te doen en die dus ten goede komen aan alle
gebruikers van het Wijkgebouw. In de Schalmei zal vermeld
worden welke aanschaffen er zijn gedaan.

Met bovenstaande maatregelen wil het bestuur de uitdaging
aangaan om over 3 jaar weer financieel gezond te zijn. De inzet
en hulp van de wijkbewoners zijn daarbij essentieel voor het
voorbestaan en we hopen dan ook dat wij hierop mogen (blijven)
rekenen!

Het bestuur

Dewijkvereniging in Corona tijd
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Vrijwilligster van het eerste uur Marian van Raan

Helaas zijn in korte tijd twee gewaardeerde leden van de
wijkvereniging Borgele-Platvoet overleden. Het betreft Richard

Mekenkamp en GerVinke.

Beiden heren hebben veel voetstappen liggen in en rond de
Schalm en waren nog nauw betrokken bij de activiteiten van de
vereniging.We verliezen met hun een vracht aan ervaring en

vrijwilligers die steevast klaar stonden.

Richard Mekenkamp, 19 juli 1966 - 22 april 2020

Richard was bestuurslid in de jaren 2013 tot en met 2016. Zijn
portefeuille wasVrijwilligerszaken

Richard was naast lid van het bestuur mede organisator van
diverse fairs en evenementen.Tekenend voor zijn enthousiasme
was dat hij op alle mogelijke manieren klaar stond bij activiteiten
in en rond de Schalm.Als bewoner van de wijk had hij altijd wel
een nieuwtje of zaken aan te kaarten die de aandacht van de

vereniging konden gebruiken.

De laatste jaren was hij ook inzetbaar als assistent-beheerder.
Daarmee kon hij Gert zo nu en dan uit de brand helpen, en kon
hij vanachter de bar de bezoekers een leuke avond bezorgen.

Wij zullen Richard en zijn inzet voor de vereniging niet
vergeten.

GerVinke 19 juni 1940- 15 maart 2020

Ger was bestuurslid van 2013 – 2020.

GerVinke was als bestuurslid verantwoordelijk voor het beheer
van het gebouw de Schalm.Als voormalig installateur verstand
van veel technische zaken. En in en rondom de Schalm was Ger
dan ook vaak te vinden, met een kladblok in de hand, om kleine
technische misstanden te noteren en desnoods zelf op te lossen.

Ger was ook verantwoordelijk voor de renovatie van het
Trefpunt. Een taak die met verve is uitgevoerd, want na de
renovatie was een prachtige gemeenschappelijke ruimte
voorhanden, naar de nieuwste maatstaven en inzichten.

De Schalm zal er nog een flinke tijd staan en dit komt mede
door de inzet van Ger!

Het bestuur spreekt nogmaals en ditmaal postuum hun grote
waardering uit voor de vele jaren dienstbaarheid aan de
vereniging door beide heren. Zij zullen gemist worden!

Het bestuurWijkvereniging Borgele - Platvoet

In Memoriam
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Hoe lang bent u al werkzaam als barmedewerkster bij de
Schalm en hoe bent u daar zo terecht gekomen?

Nou dat is al een hele tijd. Pak en beet zeker 32 jaar. Hoe ik
aan dit werk ben gekomen is nog een verhaal op zich. Een
vriendin van me zat op gym bij de Schalm en nam mij mee.
Het leek haar wel wat voor mij om barmedewerkster te
worden, maar ik hield het af omdat ik dacht dat er genoeg
animo voor was, maar ik werd tòch gebeld. Ervaring had ik
genoeg door mijn werk bij de, oude, Deventer Schouwburg
waar ik 5 jaar gewerkt had. Er waren bij de Schalm destijds
veel feestjes zoals bruiloften en partijen. Zeker vier keer in
de week.Dat is in al die jaren wel heel erg teruggelopen.Nu
met die Coronaperikelen is het allemaal wel heel erg
magertjes.

Wat vindt u zo leuk aan dit werk?

Het contact met de mensen.Om een voorbeeld te noemen.
Ik was ook koffiedame bij deWielrennersvereniging, die op
donderdagavond trainde in Olst. Als de training was
afgelopen ging ik snel naar de Schalm om daar kopjes koffie
in te schenken.
Een combibaan dus

Het zit ook in mijn genen want na afloop van de mis in de
RK-kerk in de binnenstad ging ik altijd met mijn vader naar
het St Joseph gebouw waar ik warme chocolademelk en pa
een borreltje dronk. Zijn broer, mijn oom, tapte hier bier.

Voor de Deventernaren onder ons: Daar waar de
Binnensingel zich splitst en de eind jaren ’80 verrezen

nieuwbouw van het Sijzenbaancomplex begint, stond Studio
Vijf. Van oorsprong was dit het verenigingsgebouw van de
R.K.Werkliedenvereniging St. Jozef, gebouwd in 1899.Van
deze vereniging is nog het beeld van St. Jozef te zien in een
doorgang onder de nieuwbouw van het Sijzenbaancomplex
naar de Singelstraat. De zaal werd gebruikt voor feesten en
partijen. Het huisje rechts bestaat nog en is een
oriëntatiepunt voor wie een vergelijking wil maken met de
huidige situatie.

Heeft u naast dit werk nog meerdere hobby´s?

Ik beheer drie kaartclubjes waaraan zelfs nog ex-
schoonfamilieleden aan deelnemen.

Ik ben dol op dieren.Vroeger had ik een hele menagerie
maar nu heb ik nog maar één hond.

Wat graag had ik etaleuse willen worden, maar helaas is het
daar niet van gekomen. Ik ben echter wel de etaleuse van
mijn eigen huis. Ieder seizoen heb ik een ander interieur.
Puttend uit mijn eigen voorraad maar ik struin ook
rommelmarkten af maar dat vind ik sowieso erg leuk om te
doen.

Laat ik nu bijna vergeten dat ik ook van lezen houd.Vooral
van Engelse historische romans.

Mevrouw van Raan hartelijk dank voor dit interview. Leuk om
wat meer inzicht te krijgen over uw werkzaamheden bij de
Schalm en uw hobby’s.

Marjan Bauling

Vrijwilligster van het eerste uur Marian van Raan
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Even was de schrik groot toen besloten was om vanaf 16
maart veel te sluiten,.Waaronder ook de Schalm.
In ruim 13 jaar pilates en feldenkrais lessen opgebouwd
en wat nu?Na een week lichte paniek bedacht ik me dat
het ook anders kan?

Via een collega had ik al eens kennis gemaakt met Zoom,
dus ben ik toen maar op onderzoek uitgegaan, hoe gaat
dat? Kan ik dat ook?
Het bleek vrij eenvoudig en zo ging ik na een week licht
in de war toch weer lesgeven via de pc met het
programma zoom.

Ook kwamen er buiten lessen bij. Zo kon ik zonder de
Schalm toch nog in contact blijven met mijn cursisten (op
gepaste afstand) en zij door met pilates en of feldenkrais.

Nu het nieuwe seizoen begint kunnen we gelukkig voor
het grootste deel weer terecht bij de Schalm, ook zal er
nog 1 buitenles zijn.

Voor info kun u terecht in de Schalm of
margrietinbeweging@ziggo.nl

Het afgelopen jaar was een bizar jaar voor een yogadocent.
Van de ene op de andere dag mag je niet meer de
verzorgingstehuizen in voor stoelyoga, gingen de
buurthuizen dicht en in plaats van elke avond op pad met
de yogamat zat je in de avonden aan de IJssel of met een
boek op de bank.

Maar yoga biedt veel in tijden van crisis. De afgelopen
maanden heb ik als yogadocent veel yoga gedaan om de
immuniteit te verhogen en ook om de longen in
topconditie te houden. Het was ook een tijd van inkeer.
Elke avond zat ik op het bankje bij het IJsselhotel voor de
avondmeditatie.

De yoga heeft ook de lockdown veel gemakkelijker
gemaakt voor mij. Hoe gaan we verder in het nieuwe
normaal? Nu had ik al een yogaleven van eenvoud en ging
niet voor kwantiteit. Maar in de toekomst ga ik nog meer
voor vrijwilligerswerk, kijken waar je kunt helpen in deze
maatschappij en minder kiezen voor de
consumptiemaatschappij. Alles is bijna te koop op
marktplaats.

Misschien hadden we deze crisis wel te danken hoe wij in
verbinding stonden met de natuur en onszelf?

De yogalessen worden ook aangepast in het nieuwe
normaal.Veel meer yin yoga, deze yoga zorgt voor stilte en
verdieping. Ook gaan we meer ademhalingsoefeningen
doen. Een kleine meditatie voor of na de yogales.Natuurlijk
veel chakra yogalessen om de energie in het lichaam te
laten stromen. Yogalessen zijn meer dan alleen maar
yogaoefeningen!

Wil jij in het nieuwe normaal bovenstaand met mij komen
delen? Maak dan gebruik van een gratis proefles. In De
Schalm is elke dinsdag, donderdag en vrijdag yoga. Het
inhalen van een yogales is heel gemakkelijk. Overal in
Deventer en omgeving wordt er yogales gegeven door mij,
Berry Steenbruggen.Ook yogalessen InTwello,Terwolde en
Epse. In Deventer op verschillende tijden en plekken. Kijk
eens op www.yogaberrydeventer.nl of stuur een mail naar
info@yogaberry.nl

Met yogagroet,
Berry

Yoga in het nieuwe normaal

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN
VERGADERING
Wijkvereniging Borgele -

Platvoet BORGELE / PLATVOET

Woensdag 21 oktober om 20.00 uur
in De Schalm

Door de hele Coronoregelgeving was het niet mogelijk om
een ALV te houden in het voorjaar. Nu de maatregelen wat
zijn versoepeld hopen wij u allen op 21 oktober te zien

in De Schalm.

Pilates en
feldenkrais
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Wij nodigen u uit voor de Feestelijke opening van
de nieuwe Expositie in Buurtmuseum Borgele:

MET PASSIE & OVERGAVE
Met Schilderijen van de Krasse Fratsen

Schilderclub Borgele-Platvoet-Zandweerd &
Glaskunst vanWenT

Zaterdag 17 oktober, van 11.00 – 12 uur,
wijkcentrum De Schalm

Entree: gratis

Kijk naar de foto en je ziet het: het straalt af van deze Krasse
Fratsers 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 GlasatelierWenT - vanWiljo enTineke
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 (onder leiding vanTijme de Boer),
het Badkamerkoor en de Krasse Frats-singers (olnder leiding
van Germaine Gassenaar) vormen dit keer samen het HUM-
koor.Aangezien zingen in deze tijd not-done is, zullen zij samen
met ons allerlei bekende nummers hummen.

De expositie Met Passie & Overgave is in Buurtmuseum Borgele
te zien van 17 oktober tot 15 december. En is vrij toegankelijk
tijdens openingsuren van De Schalm.

De foto’s zijn van onze huisfotograaf Dick Hogetoorn.
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Vanaf september wordt er weer wekelijks gebridged in
De Schalm. Corona-bestendig.Althans dat hopen we!
Want alles staat en valt met de zelfdiscipline van de
deelnemers om de coronamaatregelen van de overheid
goed op te volgen.

De bridgemiddag zal niet meer zo vrij zijn als voorheen.
Het idee van de “instuif” is losgelaten.Vanaf heden moet
men zich van te voren aanmelden.

Het maximum aantal is 24 deelnemers, dus 6
bridgetafels.Voorheen waren er vaak ruim 40 mensen
per middag.We gaan de plaatsen eerlijk verdelen, want
niet iedereen kan iedere week bridgen bij zoveel
belangstelling.

Er worden 2 tafels aan elkaar geschoven tot één grote
tafel, zodat de bridgers op ruime afstand van elkaar
zitten.
Ook gaan we bij iedere tafelwisseling ( bij bridge is dat
om de 4 spellen) de handen desinfecteren.
Er komt éénrichtingsverkeer in de zaal.

Ook de wijze van bediening door Marian en Gert wordt
aangepast, zodat de mensen toch heerlijk van hun
consumptie kunnen genieten.

We hopen dat, met deze corona-aanpassingen, iedere
week 24 deelnemers hun bridgehobby kunnen
uitoefenen en elkaar gezellig kunnen ontmoeten.

En ik hoop u, beste lezer, in een volgende Schalmei te
kunnen vertellen of dit allemaal gelukt is… Tot de
volgende keer!

Hiltje Oosterhoff, leiding Schalmbridge

Bridgen op
woensdagmiddag
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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

Vacatures
Bestuurslid technische zaken gevraagd

Binnen het bestuur van de wijkvereniging zijn wij op zoek naar een
nieuw bestuurslid Technische Zaken.

Onder de portefeuille Technische Zaken vallen de volgende
verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

• Deelname aan de maandelijks bestuursvergadering.

• Contact met de beheerder, schoonmaakmedewerkers en
huurders.

• Het adviseren van het bestuur op het gebied van het beheer van
het gebouw en de installaties (CV, keuken, geluidsapparatuur,

ventilatie etc).

• Contact met leveranciers (installateurs, brandweer etc.)

Assistent-beheerder gevraagd
Binnen de wijkvereniging zijn we op zoek naar een assistent-

beheerder, waarbij het volgende takenpakket hoort:

• Het assisteren bij het klaarzetten van zalen.

• Het assisteren achter de bar en in de keuken.

• Assisteren bij de planning van de zalen.

• Assisteren bij het inkopen van goederen.

• Mede aanspreekpunt zijn voor huurders, vrijwilligers en
commissies.

Heeft u interesse in één van deze vacatures, stuur
dan een e-mail naar wijkcentrumdeschalm@home.nl
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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 Robert Saris via 06 53773644 en e-mailadres
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 Borgele en Platvoet


