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Alhoewel deTweede Kamerverkiezingen nog ver weg zijn, staan
vanaf 23 november op verschillende plekken in de wijken en
dorpen van de gemeente Deventer (onder andere in de
vestigingen van de Bibliotheek Deventer) opvallende
kleurrijke stembussen.

Op de stembussen roept de bekende Deventenaar Özcan
Akyol iedereen op om een wens, behoefte of idee achter te
laten voor de toekomst van onze gemeente.
Deze stembussen zijn geplaatst door de Bibliotheek Deventer
en zijn onderdeel van het grote ‘Deventer Denkt Mee’ project.
De bibliotheek en de gemeente maken zich zorgen over de
groeiende ongelijkheid in de wereld en zij willen graag met de
Deventenaren in gesprek over de toekomst van Deventer.Wat
is nodig voor een leefbaar en bruisend Deventer, wat vind jíj dat
er moet gebeuren, waar droom je van? Laat van je horen!

Op www.bibliotheekdeventer.nl/deventerdenktmee, vind je alle
informatie over Deventer Denkt Mee en locatie van de
stembussen. Ook kan je hier digitaal je stem achterlaten. Het
project bestaat uit een inhoudelijk programma vol met
laagdrempelige en ludieke activiteiten en een knallend
eindfestival.

Het Deventer Denkt Mee Festival op 27 februari 2021 is de
afsluiting van het project. Tijdens deze avond presenteert Özcan
Akyol, ambassadeur van het project, een avondvullend
programma met muziek, lezingen, een film, een talkshow en veel
meer. De inhoud van de avond wordt bepaald door de input uit
de stembussen.Aan het einde van het festival wordt alles
verzameld en overhandigd aan de gemeente. Jouw stem doet er
dus toe!

Zie www.bibliotheekdeventer.nl/deventerdenktmee voor het
laatste nieuws over Deventer Denkt Mee!

denkt Deventermee

Het bestuur van de wijkvereniging Borgele/Platvoet
is dringend op zoek naar een penningmeester.

Ben jij financieel onderlegd?
Heb jij kennis van administraties?

Ben jij een team speler?
Ben jij op zoek naar mogelijkheden voor subsidies?

Dan is de rol van penningmeester een uitdaging voor!

Heeft u interesse in deze vacatures stuur dan een
e-mail naar wijkcentrumdeschalm@home.nl
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Als je met BetsyWolters in gesprek gaat dan ontdek je haar vele
talenten.

Betsy zag het licht inWierden,eenTukker dus. Die veronderstelde
eigenzinnigheid bracht haar net zo makkelijk naar Deventer of
beter omschreven naar Salland.Waar zij met het grootste gemak
6 keer verhuisde om haar leven in te vullen met waarden die
verder gingen dan de voordeur.Een appartement of een boerderij
of een buitenverblijf midden in de natuur.Niet te geloven maar ze
zorgde naast haar man en dochters ook nog aan de
Wetermansweg in Diepenveen voor paarden, ezels, zwijntjes,
ganzen, honden, kippen en een haan. Haar man Klaas, een op en
top techneut met kennis van zaken past daar precies in. Een
prachtig stel.Na meer dan 45 jaar getrouwd te zijn is hij met zijn
Betsy een drie-eenheid.De derde persoon is hun liefde voor Raku
stoken in hun buitenverblijf.
Raku stoken is een specifiek keramisch bakproces dat zowel vuur
en rook gebruikt om unieke patronen en ontwerpen in het
aardewerk te maken.Betsy en Klaas,Klaas en Betsy ontwikkelden
samen een cursus voor iedereen die met zijn of haar kunstzinnige
handen keramiekbeelden wil maken.Een uiterst moeilijke
kunstvorm,die je niet met een beetje van dit en een beetje van
dat kan doen.Precisie is ook een kunst.

Betsy,een vrouw waar je mee samen kunt werken.Waar je de
wereld mee kunt veroveren,creatief,goedlachs, trouw en
doortastend.Ze weet wat ze wil.Dat is prettig voor haar
omgeving.

Haar kunst bracht hoge waarden op in de Kunstkring Salland.Een
kunstroute door het prachtige coulisselandschap van Salland dat
paste precies in haar kunstbeleving in de natuur. Voor de
liefhebbers:www.betsywolters.nl

Het leven heeft haar ook natuurlijk niet alleen maar“halleluja”
gebracht.Gezondheid is het grootste goed.Ze kwam samen met
haar Klaas op Borgele te wonen met een uitwijk naar haar
romantisch onderkomen in Markelo.Daar kon ze mee leven.
Gelukkig,heeft Charles Michels in De Schalm een schildercursus
voor liefhebbers,amateurs en professionals.Betsy was er vanaf
het begin bij betrokken,zelf amateurschilder en ook om nieuwe
inzichten in verf en techniek te leren.Kleuren mengen is wat je
kunt leren maar je moet het wel zien.Een pure uitdaging.

Je kunt daar in Markelo ook heel goed in gezelschap Buut’n
Pruts’n! Dus schilderen en genieten in de open lucht, tussen de
bomen en/of langs hetTwentekanaal.Koel windje,heerlijke
luchten,de stilte van het bos,vogels die zich laten bewonderen.

Helaas is de expositie in het Buurtmuseum van 17 oktober niet
doorgegaan.Hier zou een doek van Betsy onthuld worden.
Meer dan anderhalve meter breed met maar liefs 7 kamelen in
de woestijn. Fascinerend en als je lang blijft staan kijken, je gaat je
verbeelden dat je ze ook ruikt:een beetje strontlucht.Mooier
kan het haast niet.Kijken en genieten naast een kop koffie
natuurlijk.Dit houden we dus te goed.

BetsyWolters: “Kunst beleef je niet alleen,dat doe je samen”.

Dick Achtereekte

Kent u iemand uit de buurt die u graag terug zou zien in de
serie “Buur in het Zonnetje”? Stuur dan een bericht aan:
wijkcentrumdeschalm@home.nl

In

In de serie “Buur in het Zonnetje”:
BetsyWolters, een leven vol kunst

Nu dit “coronajaar” er net weer opzit, gaan we ongetwijfeld
een beter 2021 in, mits iedereen goed meewerkt en het
vaccin zijn werk gaat doen.

Terugkijkend op 2020 kunnen we rustig stellen dat sociaal
en economisch gezien dit natuurlijk een rampjaar was.Vele
families zijn op de één of andere manier wel geraakt door
het Covid virus en hebben of veel ziekte en zelfs dierbaren
gehad die hen ontvallen zijn.

Het moet voor die mensen dan ook een enorme klap zijn
telkens weer geluiden te horen vanuit ivoren torentjes te
horen dat het virus niet bestaat, of andere” trieste”
complot theorieën aan te horen.

Wat de wijkvereniging betreft is 2020 niet in onze koude
kleren gaan zitten.Naast de sterk gereduceerde activiteiten
heeft ook ’t Trefpunt de corona richtlijnen voor de horeca
moeten volgen, waardoor de inkomsten sterk zijn
teruggelopen. Een gelukje bij een ongelukje was dat wij van
enkele door de overheid faciliteiten zoals de de NOW
regeling gebruik hebben kunnen maken. Hierdoor is de
financiële situatie nog enigszins te overzien. In hoeverre dit
bij een langdurige “lockdown” nog vol te houden is valt op
dit moment moeilijk te zeggen. Het bestuur is dagelijks
bezig om de vinger aan de pols te houden en zo adequaat
mogelijk te reageren op veranderende situaties.

Organisatorisch gezien wil ik nog even stilstaan bij het
overlijden van Ger Vinke, bestuurslid beheer, en Richard
Mekenkamp, assistent beheerder en bekend staand als “Mr
Schalm”. Beide heren hebben hun stempel behoorlijk op
het reilen en zeilen van de Schalm kunnen drukken en wij
zullen hun gedachtenis dan ook in ere houden.

Daarnaast gaf onze penningmeester, Raymond Savelkoel, te
kennen niet meer herkiesbaar te zijn na 6 jaar voor de
Schalm gewerkt te hebben. Bij hem waren de financiën in
bekwame handen,maar ook hier zullen we op zoek moeten
naar een vervanger. Elders in deze uitgave zult u dan ook
een noodoproep vinden voor een penningmeester, bij
voorkeur natuurlijk iemand uit de wijk Borgele/Platvoet.
Inmiddels hebben wij voor de bestuursvacature beheer,
Jarno van de Berg bereid gevonden om deze functie te gaan
vervullen. Jarno heeft jaren geleden ook al zijn sporen
verdiend als vrijwilliger bij de Schalm.

Door de corona crisis heeft ook de jaarlijkse
vrijwilligersdag niet kunnen plaatsvinden en zal ook de
nieuwjaarsreceptie niet doorgaan.Wat de vrijwilligersdag
betreft zullen wij dit gaan organiseren zodra de
omstandigheden m.b.t. het covid virus dit weer toelaten.
Rest mij u allen een heel voorspoedig en vooral gezond
2021 toe te wensen

Dick Coulier, voorzitter

In het najaar werden er voor kinderen nog wel verschillende
activiteiten georganiseerd in en rondom de Schalm.De
eerste weken na de zomervakantie vond het Banjeren plaats
in het parkje achter de Schalm.
Alle kinderen uit de wijk van 4 t/m 12 jaar konden daar
begeleid buitenspelen waarbij het Kinderwerk van Raster
zorgde voor spelmateriaal.

Vanaf oktober werden de activiteiten naar binnen verplaatst
en fingeerde De Schalm als mooie uitvalbasis.Elke
woensdagmiddag organiseerde kinderwerker Anne-Fleur
een vrije inloop voor groep 5 en 6 waarbij er van alles te
doen was. Kinderen konden kiezen om te gaan
tafeltennissen, knutselen, spelletjes of op de PlayStation.

In de gymzaal werd er zaalvoetbal georganiseerd voor
groep 7 en 8 door jongerenwerker en buurtsportcoach
Deniz Kalay.

Het was een groot succes met een mooie opkomst! In het
nieuwe jaar zullen er weer nieuwe activiteiten worden
georganiseerd voor de jeugd.
Wil je ook een keer meedoen of heb je vragen? Stuur dan
een mail naar: af.nijhuis@rastergroep.nl

Thomas Eikelboom
Medewerker SociaalTeam Zandweerd / Borgele-Platvoet
Telefoon: 06-83865817
E-mail: info@socialeteamsdeventer.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag (vrij-ocht)

Voorwoord van dick coulier

Kinderactiviteiten van
Het Sociaal team
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O! die ken ik. Ze is de leader van het
Fratsenkoor op Borgele. Een mezzo-
sopraan ooit afkomstig Curaçao vanuit de
Nederlandse Caraïben.Met een donkerder
(of rijker) stem dan sopraan. Ze heeft een
heel groot bereik, “Als ik heel goed oefen,
iedere dag weer”, zegt Germaine. De
beauty lady kan zingen als een klok.

Germaine heeft vele zangstudies aan de
SchumannAcademie in Zwolle gedaan dus
zeker klassiek geschoold. Daar heeft ze
haar zangtalent heel goed ontwikkeld.

Ze is gedreven, wil met haar zingen
iedereen gelukkig maken. Toch is ze in
tegenstelling tot wat je van haar
verwacht, introvert, anders gezegd: het
geeft haar de ruimte spiritueel te zijn. Ze
heeft een opdracht.

Het Fratsenkoor, is haar lust en haar
leven en op die manier inspireert ze weer
vele anderen met haar talenten. Het
koor is een uitdaging voor haar en laat
haar koor de sterren van de hemel
zingen. Maar wel ontspannen. Een valse
noot doet iedereen in lachen uitbarsten.
Mooie melodie bij een lekkere kop koffie.
Bij hun laatste optreden ging het publiek
spontaan dansen.Weer een toegevoegde
waarde om te gaan zingen. In deze
Coronavirustijd is het natuurlijk snakken
naar samen zingen. Maar voorkomen is
beter dan genezen dus nu even het
mondje dicht. “Ach”, zegt ze: “Moeilijk,
moeilijk, waar zingen we over!!!. Kijk om

je heen en dank God op de blote knieën
dat we nog gespaard zijn van de ellende
die ons overkomt bij ziek worden.`

Op haar 16e jaar kwam ze samen met
haar moeder, die geopereerd moest
worden, naar Nederland. Haar moeder
ging gezond terug, maar Germaine bleef
en vond hier haar grote liefde. Ze is
gehuwd, moeder en ze is oma.Woont in
De Bloemendal, als voorzorg om
mogelijke ondersteuning te krijgen bij
haar hartklachten. Ernstig zijn ze. Het
zingen, dat is haar ontlading en die maken
haar leven gelukkiger en lichter te dragen.

Wat wil je nog bereiken? Germaine kijkt
me aan en zegt: ”Ik word ook gelukkig
door te delen met anderen.We zijn er
niet voor onszelf, we zijn er ook voor
anderen. Dat er mensen in deze wereld
nog mensen zijn die honger lijden,het zou
toch niet mogen. Had daar altijd wat aan

willen doen. Het is anders gelopen, maar
ik wilde als kind een directeur van een
weeshuis worden. De rijkdom is niet
eerlijk verdeeld in de wereld.” Zoals
Robin Hood vraag ik? “Die ken ik niet”,
zegt ze.

Tot slot; vraag haar om hele gewone
dingen:“Koffiedrinken maakt me gelukkig
in de morgen, een glas wijn in de late
middag of bij het eten. Geluk zit heel veel
ook in die kleine dingen.”

Germaine, een prachtmens.

Dick Achtereekte

Kent u iemand uit de buurt die u graag
terug zou zien in de serie “Buur in het
Zonnetje”? Stuur dan een bericht aan:
wijkcentrumdeschalm@home.nl

In de serie “Buur in het Zonnetje”:
Ken jij Germaine?

Afgelopen jaar was een jaar van weinig vertier.Maar er komt
weer een dag dat er weer gedanst mag worden en velen
zullen zich daarop verheugen. Vandaar dat wij nu alvast
willen aankondigen dat in de nabije toekomst een jaren 80
dansavond georganiseerd gaat worden in De Schalm.

Eric Slim, diegene die verantwoordelijk is voor de layout van
de Schalmei, heeft ook nog een andere creatieve hobby.
Onder de naam van DJ sL!m heeft hij al 15 jaar ervaring als
DJ en is hij gespecialiseerd in jaren 80 muziek, en dan met
name in de pop en new wave hoek. In die hoedanigheid
heeft hij gedraaid op feesten in Hengelo, Enschede,Arnhem,
Utrecht en in Deventer in het Burgerweeshuis, de Hip en
jongerencentrumWalhalla.

Zodra de corona situatie het toelaat gaan we de datum voor
de “Back To The 80’s Danceparty” vaststellen en breed
communiceren in de wijk.

De Back To The 80s Danceparty staat in het teken van de
pop & wave muziek uit de onstuimige jaren 80 (en dan met
name de periode 1977 tot 1987). Betoverende androgyne
muziek waarin regels werden overtreden en gitaren
samenwerkten met synthesizers en drumcomputers.

Op deze avond kun je genieten van (on)verwachte dansbare
en herkenbare muziek van o.a.The Cure, U2, Simple Minds,
Duran Duran, The Police, Paul Young, Tears For Fears,
Eurythmics, Prince, New Order, Spandau Ballet, the Human
Leaque, Bronski Beat, Soft Cell, Style Council,Madonna,Kim
Wilde,The Smiths, Frankie Goes To Hollywood,Wham,Talk
Talk,The Pet Shop Boys,Talking Heads, Roxy Music, Queen
en David Bowie.

Voor meer informatie zie www.slimsite.nl

vooraankondiging:
Back to the 80’s danceparty

Let op de aankondiging in De Schalm en op
www.deschalm-deventer.nl en www.slimsite.nl

80
Binnenkort in De Schalm

Dj sL!M presenteerd
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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

Hulp bij de
Belastingaangifte

Eerdaags ontvangt u de blauwe envelop weer.

Sommige onder u hebben waarschijnlijk wat moeite met het invullen
van deze belastingaangifte, maar geen nood!

Namens De Schalm wil de heer Gerrit vanTongeren 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:

Momenteel leven we in een bewogen tijd. Het Coronavirus heeft
verandering teweeggebracht in het leven van ons allemaal.
Bedrijven, zelfstandig ondernemers, werknemers, ouderen, maar
ook jongeren hebben er allemaal mee te maken. Ook binnen de
Sociale Teams hebben wij onze werkwijze aan moeten passen.

Wellicht heeft u ons geprobeerd te bezoeken in de Schalm en
kwam u tot de conclusie dat er niemand aanwezig was.Toch is het
Sociaal Team vanuit huis actief aan de slag om vraagstukken van
bewoners te beantwoorden en hierbij te ondersteunen. Gelukkig
leven we in een moderne tijd met middelen die ons helpen het
contact met de bewoners zo toegankelijk mogelijk te maken. Op
afstand met elkaar vergaderen door te beeldbellen of het
bespreken van een ondersteuningsvraag met u als bewoner via de
telefoon. Dit zorgt ervoor dat wij op afstand het werk kunnen
blijven doen en met u in contact te kunnen blijven.

Is het echt noodzakelijk dat wij bij u langskomen voor een gesprek,
dan zullen wij dat samen met u bespreken. Bij een afspraak bij u
thuis houden wij uiteraard rekening met uw en onze eigen
gezondheid door afstand te houden en een mondmasker te dragen.

Vanuit het Sociale Team Borgele – Platvoet willen wij u meegeven
dat het belangrijk is om ook in deze tijd er voor uw naasten, buren
en kennissen te zijn. Zolang we aan elkaar blijven denken en ieder
zijn steentje bijdraagt, kunnen we deze lastige tijd zo goed mogelijk
doorkomen.

SocialeTeam Borgele – Platvoet

Telefoon 0570 – 695399
Mail: info@socialeteamsdeventer.nl

Het SOCIAALTEAM
BORGELE-PLATVOET in
tijden van de corona

Vacature Bestuurslid
technische zaken

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.)

Heeft u interesse in deze vacatures, stuur dan een
e-mail naar wijkcentrumdeschalm@home.nl



8

de Schalmei

Redactie De Schalmei
Hoofdredactie: Hans Kamp

Redactie: Jan-Boudewijn Bunt
en Marjan Bauling

Opmaak & layout: Eric Slim
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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

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


