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Op zaterdag 16 oktober 2021 wordt in De Schalm de 15e editie van de radio en
elektronicabeurs gehouden.

De NVHR (NederlandseVereniging voor de Historie van de Radio) is wederom
met een enthousiast reparatieteam aanwezig. Bezoekers kunnen een defecte
lampenradio meebrengen. Het reparatieteam zal deze gratis proberen te
herstellen.Voor de reparatie is alleen een bijdrage nodig voor de vervangen
onderdelen.

De beurs is geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Toegang en parkeren is gratis.

Voor inlichtingen en het laatste nieuws kunt u een e-mail sturen
naar: w.f.geldhof@concepts.nl

Op zaterdag 23 oktober 2021 wordt in De Schalm de eerste editie
van de BackToThe 80s danceparty gehouden.

Op deze dansavond zal dj sL!m u trakteren op nostalgische
(on)verwachte dansbare en herkenbare popsongs uit de jaren 80.
Denk hierbij aanThe Cure, U2, Simple Minds, Duran Duran,The Police,
PaulYoung,Tears For Fears, Eurythmics, Prince, New Order, Spandau
Ballet, the Human Leaque, Bronski Beat, Soft Cell, Style Council,
Madonna, KimWilde,The Smiths,Wham,Talk Talk,The Pet Shop Boys,
Talking Heads, Roxy Music, Queen en David Bowie.

De party is van 21.00 tot 24.00 uur (toegang tot 22.00 uur).
De entree is 5 euro (cash only).
Tevens is een Corona toegangsbewijs (QR code) vereist.

Ziewww.slimsite.nl voor het laatste nieuws enwijzigingen.

Radio en Elektronicabeurs

Back to the 80s party

Zaterdag 23-10-2021
Wijkcentrum De Schalm, Dreef 1 Deventer
Start 21.00 einde 24.00 / Toegang tot 22.00

Entree 5 euro (geen pin) + coronatoegangsbewijs vereist
Meer info en laatste nieuws op www.slimsite.nl

80
Dj sL!M presenteert
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Miny Rejack, een stille kracht, een drijvende kracht, een zangeres,
een inspirerende dame. Je gelooft het niet, ze is de tachtig al
gepasseerd maar ze straalt en is fit van lijf en leden.
Wie is die goede buur van ons?

Haar ouders waren echte Zeeuwen en woonden in Goes. Ze
hadden drie kinderen. Haar vader kreeg een baan in Sittard en
daar in het Limburgse land werden nog eens drie kinderen
geboren, waarvan Miny de jongste was. Nu dat was even bijzon-
der, 3 Zeeuwse en 3 Limburgse kinderen. Miny was pas 8
maanden oud toen haar oudste zus een baby kreeg. Ze speelden
met elkaar, die tante en die nicht. Haar vader was ook naast
zanger ook een subliem verhalenverteller. De jeugd kwam rond
hem zitten en hij vertelde de meest fantastische, spannende
verzinsels. Ze hingen aan zijn lippen.Vaak geen verhaaltjes voor
het slapen gaan, want dan kwam er slapen niets.

Zingen was de rode draad binnen de familie. Elke gelegenheid
werd er gezongen en muziek gespeeld. In de familie en in de
directe omgeving was er altijd wel iemand die instrumentaal het
familiekoortje begeleidde. Je kunt bedenken dat dat de pret
verhoogde en de saamhorigheid in de familie.
Als je thuis het zingen niet kunt laten, dan was je ook lid van
diverse koren met een prettige bijkomstigheid: koorreisjes door
heel Europa. Een absoluut hoogte punt vond ze het mannenkoor
in Moskou dat a capella zong. Zuiver van toon en met heel veel
verve. De hele zaal stond van enthousiasme op zijn kop.

Het kon niet uitblijven dat Miny viel voor een stoere Limburgse
marinier die dienst deed op een onderzeeër met als thuishaven
Den Helder. Geen probleem, wat is afstand in de liefde.… Ze
trouwden en kregen 2 dochters.

Het is helemaal begrijpelijk.Verliefd zijn, getrouwd een marinier
zijn, kinderen hebben en dan nog werken helemaal in Den Helder.
Gelukkig solliciteerde hij bij Philips in Sittard. Kreeg een goede
baan en had een goede baas. Maar in die oude stad Deventer had
Thomassen en Drijver een hele mooie baan voor Miny´s man in
de aanbieding als stempelmaker. `Deventer!`` waar ligt dat? Dus
de hele familie verhuisde naar de koekstad.

Voor haar werk ging ze in de zorg bij Humanitas werken. Zorgen
voor anderen dat was levensmotto. Wie goed doet, goed
ontmoet. Het gaf haar grote voldoening.

Miny was in de kortste keren lid van diverse koren.Dikke pret en
vriendschappen. Ze is al jaren de steun en toeverlaat van
Germaine, de dirigent van het Fratsenkoor en ze zingt nog steeds
met een heerlijk Limburgs accent Ze voelt zich thuis in Deventer.
Wandelen was ook een hobby. Zingen tijdens wandelen of
wandelen tijdens het zingen. Ze liep zelfs 6 keer de Nijmeegse
Vierdaagse. Het jaar 1995 het was een bloedhete zomer. Bij de
finish op de Via Gladiola vielen tientallen wandelaars om van de
geleden hitte.Maar Miny is een harde. Ze wandelde meer o.a. het
Pieter pad , in Portugal en in Diekirch in Luxemburg.Verhalen kan
ze vertellen wat je daar allemaal kan over komen.

Een extra grote uitdaging ging Miny niet uit de weg. Twee
vriendinnen kregen het voor elkaar dat ze meeging voor vrijwilli-
gerswerk naar ……Bolivia. Met z´n drietjes gingen ze in
Cochabamba in een kindertehuis voor vondelingen, wezen en
gehandicapte kinderen die verzorgen. Eerst gingen ze op Spaanse
les en toen met z´n drieën op reis naar Cochabamka in Bolivia!!!!

De liefde die Miny in het weeshuis ervaarde bij die jongens en
meisjes was overweldigend. Troost, een aai over de kop, eten
geven, wassen en spelletjes en natuurlijk zingen maakte het voor
die kinderen dragelijk in hun ellende.

Zelfs mochten ze samen een week een trip maken naar het
vergeten rijk van de Inca´s de stad Machu Picchu in Peru. Een
indianenvolk dat leefde in een gebied rondom hun hoofdstad
Cuzco in het huidige Peru.Verbazingwekkend vond ze het. Een
cultuur, een rijk, hoog, zeer hoog in het Andesgebergte.Verrukt
dat ze dat mochten beleven.Wat kan het leven mooi zijn.
Het afscheid in Bolivia viel haar zwaar. Ze werd met veel muziek
en dans verrast en in de bloemetjes gezet. Ze was ook op die dag
69 jaar geworden.Tranen vloeiden rijkelijk bij het afscheid van die
kinderen, waar ze zo van was gaan houden.

Miny, onze buurtgenoot, de energieke dame met een niet
aflatende positieve energie, altijd rust uitstralend en vriendelijk
voor iedereen.Wil je haar horen zingen, dan moet je komen
zingen.

Als je haar tegenkomt, zeg haar dan gedag, daar wordt ze vrolijk
van.

Buur in het Zonnetje: Miny RejackHet Fratsenkoor…
Samen zingenmet en
voor elkaar.
Op 26 augustus startten we om 13.30 en om 13.45 deden we
al stemoefeningen. Ja, het was nodig. Na meer dan anderhalf
jaar onze mond te moeten houden qua zingen, nou dat had
erin gehakt. Schorre kikkers waren we, maar wel lachen,
wiebelen en zwaaien. Dat deden we gelijk. Het resultaat was
niet onaardig, maar het was echt, echt wennen. “My Bonny is
over the ocean” Kent u die nog?

Bijgaand een mooi plaatje van ons koortje. Natuurlijk een
beetje grijs, maar ook mooie mensen, die om de donder geen
gebrek aan enthousiasme hebben.

Komt het zien, komt het zien. Op Burendag, 25 september,
staan wij te zingen voor iedereen die het horen wil.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Hierbĳ nodigt het Bestuur van de Wĳkvereniging
Borgele-Platvoet haar leden uit voor het bĳwonen van

de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op

woensdag 27 oktober 2021
in Wĳkcentrum "De Schalm"

De zaal is open om 19:30 uur, de aanvang is 20:00 uur.
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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

Op dinsdagochtend 10 augustus 2021 zijn vijf bewoners de wijk
Platvoet ingegaan om afval op te ruimen.Het viel op dat er weinig
zwerfafval lag. Dit komt deels dat de groenvoorziening onlangs
was geweest dat er op dit moment veel begroeiing is, maar toch
ook dat ze het met elkaar schoonhouden. Opvallend was wel dit
keer dat er veel sigarettenpeuken op de grond lagen.We weten
dat sigarettenpeuken het oppervlaktewater zeer vervuilen, dus
peuk niet op de grond maar in de bak doen.

Op de volgende dagen zijn er weer opruimacties gepland:
• Zaterdag 30 oktober 2021
• Zaterdag 5 maart 2022
• Zaterdag 25 juni 2022
• Zaterdag 29 oktober 2022

Er zijn knijpers en zakken op de opruimdagen aanwezig. Om
10.00 uur (wordt er bij de tafeltennistafel op het grasveldje bij
sportschool Akdeniz, Nijhofgaarde verzameld) Eerst wordt er
even met elkaar afgestemd wie welk deel van de Platvoet gaat
schoonmaken. Vele handen maken licht werk.Hopelijk bent u, zo
mogelijk, ook van de partij.

Platvoet opruimacties

Nieuwe expositie
buurtmuseum
De vorige Schalmei was een Museum catalogus van de werken die
al een jaar gereed stonden om geëxposeerd te worden. Mooier
hebben we het niet kunnen maken. Hulde voor de drukkwaliteit.
Het is een mooi naslag werk geworden om te bewaren..

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de officiële opening van
de nieuwe expositie van het buurtmuseum op zaterdag 23
oktober van 11.00 tot 12.00 uur.

Drie vriendinnen tonen tijdens deze gloednieuwe expositie in De
Schalm hun creativiteit en plezier na anderhalf jaar schilderen. De
exposanten zullen u doen verbazen en laten genieten van wat kunst
met je doet.Kijken, genieten en verbazen.

In hun eigen woorden:
“Wij, José Kamp, Lucy van den Heuvel enTiny Meinderts vinden het leuk
en zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan het buurtmuseum
van de Schalm.Wij wonen in de wijk Borgele. Sinds een aantal jaren zijn
wij actief bezig met schilderen onder deskundige begeleiding van kunsten-
ares Marian Buunk. In de wekelijkse lessen zijn wij gegroeid in ons kunnen
vooral door haar aanwijzingen en tips. Je krijgt van haar een grote vrijheid,
waardoor je veel van je eigen ideeën in het werk kunt verwezenlijken.
Tijdens deze lessen hebben we niet alleen veel plezier, maar vinden ook
veel inspiratie bij elkaar en stimuleren elkaar in onze prestaties.We raden
het schilderen iedereen aan.Het is een leuke en inspirerende hobby”

De hernieuwde kennismaking met kunst uit de wijk wordt Corona
proef, en onder genot van een kop koffie, ondersteund met klanken
uit onze directe omgeving.Ons huiskoor zingt onder de bezielende
leiding van Germaine,Tijme en Marike bekende melodieën waarop
gedanst kan worden. Stil zitten is er dus niet bij.

De expositie is te zien tot 12 januari 2022 in De Schalm.

Tot ziens,
José , Lucy enTiny
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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 en kinderen hebben er allemaal
mee te maken.Gelukkig komt er steeds meer zicht op dat het
‘normale leven’. Fijn, iedereen kijkt hiernaar uit!
Binnen de Sociale Teams is er een verandering in structuur
gekomen om zo nog beter aan te kunnen sluiten bij de vragen
en behoeften van de inwoners. De sociale teams gaan verder
als twee afzonderlijke teams.

TeamToegangWMO.
Team Toegang WMO bestaat uit medewerkers van de
gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Inwon-
ers kunnen hier terecht als zij belemmeringen ervaren die ze
zelf of met hun omgeving niet volledig kunnen wegnemen. De
WMO-coaches versterken bewoners, zodat zij kunnen blijven
meedoen in de samenleving en zelfredzaam blijven.
Team Toegang WMO is zowel voor inwoners als verwijzers
per e-mail bereikbaar via toegangwmo@deventer.nl of
telefonisch via 0570 - 695399.

Voor Elkaar-Teams: Laagdrempelig aanspreekpunt.
Het Voor Elkaar-team is een laagdrempelig aanspreekpunt
in en voor de wijk. Wij kijken ernaar uit om samen met jullie
te werken aan een mooie, leefbare wijk waar er ruimte is voor
iedereen om mee te doen. Heeft u een mooi idee wilt u graag
inzetten voor de wijk, talent ontwikkelen, een vraag of wilt u
nader kennis maken? Voelt u zich dan vrij om contact op te
nemen.Wij zullen werken nu nog zoveel mogelijk vanuit huis
maar hopen spoedig weer vanuit de Schalm en in de wijk
werkzaam te zijn. Voor nu kunt u mailen naar: t.eikelboom-
@voorelkaarteamsdeventer.nl

Met hartelijke groet,
Team toegangWMO en ‘Voor elkaar’ Borgele – Platvoet

In het afgelopen jaar hebben we geleerd hoe belangrijk het is
om veel te bewegen en goed te ontspannen. Sommigen in
onze wijk kregen er zelfs corona kilootjes bij.

Gelukkig zijn de mogelijkheden legio in ons wijkgebouw De
Schalm om te ontspannen en te bewegen.Yogadocent Berry
Steenbruggen verzorgt vier yogalessen in de week in de wijk
Borgele.

Bewegen en ontspannen is er voor iedereen in onze wijk.

- Dinsdag om 18.00 uur yoga met meditatie
- Donderdag 18.45 uur en 20.00 uur yoga met meditatie
- Vrijdag 15.30 uur Plusyoga voor ouderen en mensen met
kleine beperking

Wanneer je dit artikel mee neemt naar de yogales zijn de
eerste twee lessen gratis.

Kijk ook eens op www.yogaberrydeventer.nl Je kunt Berry
ook bellen, 0618735591 of mailen info@yogaberry.nl.

Met yogagroet,
Berry

Disco classics party
coming soon...
DJ sLim heeft naast zijn voorliefde voor jaren 80’s pop, rock en
new wave ook zijn guilty pleasures: oude “foute” liedjes waar hij
helemaal blij van wordt. In zijn lijst van favoriete liedjes kun je
vrolijke disco knallers als “I Feel Love” van Donna Summer,
“Daddy Cool” van Boney M,“September” van Earth,Wind & Fire
en “Night Fever” van de Bee Gees terugvinden. Vandaar dat hij de
stoute (dans)schoenen heeft aangetrokken om in het nieuwe jaar
een heuse Disco Classics Party te organiseren in De Schalm.

Tijdens de Disco Classics Party kun je dansen op de vetste disco,
soul en funk klassiekers uit de 70′s en 80′s. Probeer jij maar eens
stil te blijven staan op de swingende hits van EarthWind & Fire,
Stevie Wonder, Donna Summer, Prince, Kool & The Gang, The
Tramps, Michael Jackson, Bee Gees, Marvin Gaye, Dan Hartman,
Shalamar, ABBA, Bronski Beat en Boney M!

Als de Corona maatregelen het toelaten zal eerst een BackToThe
80’s Party worden gehouden en daarna in het nieuwe jaar de
Disco Classics Party. Bij succes zullen beide parties vaker plaats
gaan vinden.

Voor meer informatie zie www.slimsite.nl.

Wekelijkse
buurtwandeling op
woensdagen.
In de afgelopen maanden is er op de woensdagavonden vanaf de
Platvoet gewandeld. Nu de avonden korter worden zal met
ingang vanaf woensdag 1 september 2021 in de ochtend worden
gewandeld. Ook wandelaars uit andere wijken zijn van harte
welkom.

Er wordt op een rustig tempo gewandeld. Start van de ochtend-
wandelingen is om 9.00 uur op het grasveld achter sportschool
Akdeniz aan de Nijhofgaarde.De afstand die wordt afgelegd is 10
kilometers. Halverwege is er een stop, dan kan men iets te
drinken kopen.

De wandelingen worden door twee buurtbewoners van Platvoet
verzorgd; Fokke en Monica Linssen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoon-
nummer 0570-615060.

Nieuws van het
sociaalteam

Ontspannen in De
Schalm
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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 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


