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Op zaterdag 23 oktober werd in De Schalm de
Back To The 80s Danceparty gehouden. Op deze
avond trakteerde DJ sL!m het aanwezig publiek
op nostalgische popsongs uit de jaren 80.
Ondanks de Corona restricties was de zaal gezel-
lig gevuld en werd er enthousiast gedanst.

Vandaar dat het feest een gevolg krijgt in de vorm van de
Retro Danceparty. De Retro Danceparty wordt (onder
voorbehoud van Corona maatregelen) gehouden op zaterdag
29 januari 2022. Op de Retro Danceparty kun je uit je dak
gaan op DJ sL!m’s unieke mix van (on)verwachte dansbare
retro muziek. De geluidssoep wordt heet opgediend met de
leukste pop, rock en wave songs uit de vroege jaren 80
vermengd met de meest swingende rock en soul uit de jaren
70 en een snufje jaren 60. Volledig verrassend en groovy, en
100% dj sL!m.

Je kunt er zeker van zijn dat je in ieder geval kunt swingen op
David Bowie, Roxy Music, The Cure, New Order, Earth Wind &
Fire, The Human League, Stevie Wonder, Iggy Pop, Simple
Minds, Steely Dan, The Doors, INXS, Peter Gabriel, Blondie,
Prince, Marvin Gaye, Duran Duran, Queen, Donna Summer,
The Doors, the Stranglers en nog een keer David Bowie.

De party is van 21.00 tot 24.00 uur,
de toegang is tot 22.00 uur. De
entree is €5 en kan alleen met cash
geld betaald worden. Tevens is een
Corona toegangsbewijs (QR code)
vereist. De drankjes kunnen aan de
bar met zowel pin als cash betaald
worden.

Zie het laatste nieuws op
www.slimsite.nl .

Retro dance party in de schalm
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Toevallig kwam ik deze week het voorwoord van 2020 tegen,
waarin ik de vaste overtuiging uitsprak dat 2021 ongetwijfeld
een beter jaar zou worden met een vaccin en een goed
meewerkende bevolking. We zitten nu eind 2021 en de
Corona situatie dreigt nog ernstiger te worden dan eind
2020, als we de experts mogen geloven. De situatie die in de
zomer is ontstaan door de verwachte effectiviteit van het
vaccin, het “slappe” en late ingrijpen van het kabinet, is
uiteindelijk omgebogen naar de situatie van het moment.
Daarnaast lopen allerlei groepjes in het parlement het
bestaan van het Covid 19 virus te ontkennen en menen
jeugdige “enthousiastelingen”, zogenaamd gekweld door
beperkingen van vrijheden, zonder problemen hulpverleners
te molesteren en vernielingen aan te richten, zodat de
situatie nog grimmiger dreigt te worden.

Laten we hopen dat het gezond verstand uiteindelijk zal
zegevieren en dat iedereen met een beetje aanpassing zich
op de juiste manier zal schikken naar de maatregelen.
Intussen heeft ook de Wijkvereniging Borgele/Platvoet dit
jaar met de Corona maatregelen te maken gehad. Gelukkig
konden wij gebruik maken van overheidssteunmaatregelen
die betrekking hebben op onze vereniging en dankzij de inzet
van onze penningmeester(s) en andere bestuursleden
konden wij net het hoofd boven water houden.

Daarnaast lag later in het jaar de focus op het weer terug-
gaan naar “het normale leven”. Dit was makkelijker gezegd
dan gedaan. Het was manoeuvreren tussen allerlei verander-
ende maatregelen, waarbij de éne activiteit wel en de andere
niet mocht. Uiteindelijk heeft een buurthuis/wijkvereniging
toch wel een aparte status gekregen, waarbij de laagdrempe-
ligheid een belangrijke factor is. Eigen activiteiten kunnen op
het moment van schrijven gewoon doorgaan op basis van de
1,5 m en mondkapjes, terwijl ’t Trefpunt als Horeca inrichting
om 20.00 uur dicht moet.

Ondanks de coronamaatregelen hebben wij de Algemene
Ledenvergadering toch door laten gaan eind Oktober. Het
was echter wel teleurstellend maar ook begrijpelijk dat er
maar enkelen zich aangemeld hadden. De focus van deze ALV
lag toch wel op vervanging van enkele bestuursleden
(penningmeester en voorzitter) en uitbreiding van het
bestuur met 2 of 3 leden met een specifieke taak. Inmiddels
is de functie van een bestuurslid met de Beheer portefeuille
en die van penningmeester vervuld. Ondergetekende is
afgetreden maar gaat nog even door in de functie van
Interim-voorzitter.

Elders in dit nummer zal nader ingegaan worden op de
urgente noodzaak van vrijwilligers in bestuursfuncties om
naast de bestuurlijke taken ook wat meer te kunnen doen aan
de verbinding met de vrijwilligers/commissies/werkgroepen
en huurders.
Samen met het Sociaal Team willen we kijken hoe we ons als
wijkvereniging met een mooi wijkgebouw zo nuttig mogelijk
kunnen inzetten voor onze wijk.

Verder hebben wij moeten besluiten om de traditionele
Nieuwjaarsreceptie begin januari gezien de huidige Corona
situatie niet door te laten gaan. Ook de Vrijwilligersdag, die
meestal in November wordt gehouden willen wij uitstellen
naar een geschikt tijdstip in hopelijk voorjaar 2022.
Niettemin wil ik alle vrijwilligers danken voor hun bereidwil-
ligheid en inzet tijdens de moeilijke tijden.

Ik wens u ondanks de onzekere omstandigheden veel
wijsheid toe en een heel voorspoedig en vooral gezond 2022

Dick Coulier
Interim Voorzitter

voorwoord

Op 14 oktober jl. was er een bijeenkomst in de wijk waar we
samen met de verschillende organisatieseen interessant
programma hebben gevolgd. Leerlingen vanArkel-
steinzorgden voor de lunch. Na de gezamenlijke lunch
hebben weaan de verschillende werkersgevraagd,hoe zij de
wijk zienenwathenzoal opvalt.

Een thema dat veel naar voren kwam is het meedoen/ontmo-
eten in de wijk. In de samenwerking gaan we met dit thema
verder.

U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar:
t.eikelboom@voorelkaarteamsdeventer.nl

Netwerkbijeenkomst
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Feestelijkeopening Expositievanhetwerk
vanErnstdeVogel

op 15 januari om 11uur inDeSchalm

“Als je me ziet is de kans groot dat ik
met m’n telefoon foto’s aan het
maken ben. Dat is al m’n hele leven
een grote passie van me. Alles
vastleggen op camera en op papier
en schilderdoek. Een grote hang
naar het verbeelden van de
werkelijkheid (dan toch in ieder
geval van ‘mijn’ werkelijkheid)heeft
zich al vroeg meester van me
gemaakt. Eerst met de Agfa Click
van m’n moeder. Rolletjes van 12
foto’s. Later digitaal… oeverloos
klikken.

Van demooiste foto’s maak ik schetsen, tekeningen en schilder-
ijen. Tegenwoordig vaak met zelfgemaakte inkten. Heerlijk vind
ik het om stukjes verleden weer tot leven te wekken. Om met
streepjes en kleurvlakken te verwijzen naar een persoon die ik
eerder zag. Het is een constant zoeken naar de juiste lijnen, de
juiste afstanden en juiste kleuren… en juist dat zoeken bevalt me
zo. Het twijfelen, het ontdekken, het foutjes maken, het
verbeteren of het juist koesteren van zo’n foutje. Want eigenlijk
is dat het watme steeds vaker overvalt. Zoals Freek de Jonge het
mooi zegt: “Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.”

Ik ben geboren langs de Schie in Rotterdam, groeide op langs de
Rotte en geniet nu van de IJssel
Alweer een paar jaar woon ik op de Dreef. Geniet van de omgev-
ing, fijne buren en de dagelijkse tocht naar m’n atelier in de
voormalige snoepjesfabriek.

Tekenen deed ik altijd. Als kind al op m’n kussensloop met stift
onder andere. Later volgde ik cursussen, gevolgd door lerar-
enopleiding tekenen/handvaardigheid in Delft. Een periode van
12 ambachten dertien ongelukken bracht me het besef dat
tekenen en schilderen voor mij de ultieme tijdsbesteding is en ik
prijs me gelukkig dat ik dat hele dagen doe en kan doen. Elke
dag. Met graagte, met liefde, met passie en met plezier.

Op de expositie in het buurtmuseum zal je tekeningen zien van
vakkenvullers bij de Dirk, klanten bij de Plus, klanten van de
loempia- en viswagen. Jeugd met telefoon, ouderen met
telefoon, sneeuwpret zonder telefoon. En vééééééél meer. Kom
eens kijken of je iemand herkent! Wie weet hang jij er ook.

Als je me ziet lopen met een glimlach is dat vooral omdat ik
onlangs opa ben geworden van een gezonde kleindochter. Een
goed model ook :-)

Ernst de Vogel

BUURTMUSEUM BORGELE presenteert

BUURTGENOTENVANBORGELE
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Hij is, onze buurtgenoot, figurant bij Flikken Maastricht. Daar
ondersteunt hij in een vaste groep met 7 vrouwen en mannen
de filmset. Maastricht is wel ver weg als de opnames om 8 uur
‘s morgens beginnen. Hij zegt: het is een slopende hobby.
Drie keer daags omkleden en vaak tot laat in de avond
doordraaien.

Arie is geboren in de Alblasserwaard buitendijks. Kwetsbare
plaats bij hoogwater, storm en regen. De watersnoodramp op
1 februari 1953 heeft hij bewust meegemaakt. Het huis
kwam onder water te staan en de hele familie zat boven op
het dak toen ze gered werden. Meer dan 250 meter dijk brak
plotseling door in de Alblasserdam polder. Een jaar heeft hij
bij zijn opa en oma gewoond voor ze terug konden naar de
nieuwe woning. Want de oude was onbewoonbaar verklaard.
Die ramp is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Zijn eerste baan was, elf jaar bij de Sleepvaart/Defensie en
heel lang van huis. Arie heeft een stem als een klok en is
liefhebber van zeemansliederen. Unter fremden Sternen van
Freddy Quinn. Het hele Freddy repertoire kent hij uit zijn
hoofd. Samen met zijn maatjes zong hij tijdens zijn drukke
werkzaamheden op zee. Zeemanser kan het niet. Vaak
maanden en maanden van huis en toch kreeg hij vier
kinderen, want als hij thuiskwam was het feest. Nu leven zijn
kinderen in California USA, Hoekse Waard en Singapore dus
heeft hij genoeg vakantieadressen. Zijn leven als zeeman was
niet vol te houden. Na zijn scheiding en het overlijden van zijn
tweede vrouw vond hij troost en warmte bij een Poolse chief-
steward die op één van de cruiseschepen van de Polen
Oceanline voer, de Poolse Stefan Baatory (Ex Maasdam van
de Nederlandse HAL). Zij had drie kinderen.

Zoals het gaat, voor een groot warm nest moet je je wel
ombouwen tot landrot. Thuis aan de wal vond hij een
prachtige baan bij de Rotterdamse politie/ Zeehavenpolitie.
Wel een keiharde. Waar is er geen rottiger wereld dan tussen

schepen uit alle werelddelen. Je moet een verschrikkelijk
dikke huid hebben om daarmee te kunnen dealen. Met een
bijzondere gunstige regeling ging hij op zijn 56e jaar
vervroegd met pensioen. Hij had maar liefst anderhalf jaar
aan overuren gespaard, die nog opgemaakt moesten worden.
Een drukke en slopende baan dus. Naast alle werkzaam-
heden was hij toch ook nog 13 jaar Zwarte Piet, want Sint
komt altijd met de boot in de haven van Rotterdam aan. Veel
muziek, veel zingen al die glunderende kindergezichtjes. Arie
genoot er mateloos van.

Van zijn derde vrouw, Maria, leeft hij min of meer gescheiden
omdat het godsonmogelijk is om niet de Sociale Verzeker-
ingsbank (AOW) op je dak te hebben, die hun eindeloze
regels zonder pardon uitgevoerd willen zien. Arie ontdekte
dat de bureaucratie in Nederland de grootste werkgever is.
Ach, Maria woont in het verre Polen in een huis waar de weg
gewoon op houdt en verandert in een gigantisch natuurge-
bied.

Arie was met enige Poolse aanvaringen en zware slopende
ziektes van slag en kwam al zwervende via Goor terecht in
Deventer als bewoner van De Bloemendal. Het kan verkeren
maar dat hij nu in Deventer ook nog dijkwachter is, daar heb
ik me niet over verwonderd. Hij weet alles van water, over veel
water. Hij is verantwoordelijk voor onze droge voeten vanaf
de dijk bij de kanovereniging bij de haven tot achter de
waterzuivering ten noorden van De Zandweerd. Pracht
hobby. Vergis je niet, het speuren naar scheurtjes, siepeltjes,
kwelwater, daar is hij en zijn team hartstikke goed. Dus wij
kunnen voorlopig nog rustig slapen zonder zwemvliezen aan.

Gelukkig dat naast actie, Arie ook graag naar onze Neder-
landse schaatsploeg kijkt. Liefst op de tribune in het Thialf-
stadion in Heerenveen. Natuurlijk is Carlijn Achtereekte zijn
favoriet. Wat kan die meid schaatsen. Zo nu lezen jullie het
ook van een ander.

Arie zingt bij twee Shantykoren en natuurlijk bij ons: “Samen
zingen voor elkaar en met elkaar”. Hij zorgt voor onze droge
voeten en is een super sociaal mens. Dit heeft hij geleerd van
zijn vader, CNV-hoofdbestuurder in de Alblasserwaard en
Arie in de vele functies van zijn eigen FNV-afdeling. Als je
hem iets vraagt, brengt hij je waar je wilt zijn bijv. De Schalm.
Hij is een regelneef zegt hij en maakt graag gebruik van zijn
Old Boys Network .

Super goede en aardige vent. Daar zouden we een land vol
van willen hebben en hij een goede menselijke regering. Arie
heeft een hart als een bloemkool, iedereen krijgt er een
stukje van. Zeg hem gedag als je hem tegenkomt, dat vindt
hij leuk.

Dick Achtereekte

Dit is Arie Stuij
de vrolijke zingende buurtgenootvan 73 jaar oud
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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

Nou, nou Corona is nog steeds een ongenode gast bij
sommige mensen thuis en in het ziekenhuis. Gelukkig heeft
hij/zij (wat is “ut”eigenlijk?) mijn deur nog niet gevonden en
hopelijk blijft dat ook zo. Natuurlijk moeten er strenge
maatregelen genomen worden om het virus in te dammen.
Voor de ene is een bepaalde maatregel een nachtmerrie en
de ander ziet weer een ander obstakel. Maar ik stop met het
praten over C want daar horen we al genoeg over op de
televisie.

Nog één voorbeeld wat sommige, vooral jonge mensen, heel
erg vinden. Geen vuurwerk afsteken. Nou daar kan ik wel
inkomen. Al dat geknal, ook niet leuk voor de dieren en het
gevaar dat er vaak bij komt kijken! Ik steek al JAREN geen
vuurwerk meer af! Weet je wat ik doe? Ga lekker op mijn
balkonnetje zitten met een glaasje van het een of ander en
geniet van andermans centen.

Hoe vuurwerk precies ontdekt is, is niet bekend. Waarschijn-
lijk is dat ontstaan in China of in het gebied wat nu
Bangladesh is. De Chinezen gebruikten buskruit, de basis van
vuurwerk, waarschijnlijk als wapen, maar ook om religieuze
feesten en rituelen luister bij te zetten. De oud en nieuwjaars-
viering was één van die feesten waarbij vuurwerk werd afges-

token. Met het lawaai werden kwade geesten verjaagd.
Let op dit laatste zinnetje! Als we nu eens zouden denken dat
Corona een kwade geest is dan zouden we juist veel vuurwerk
moeten afsteken!

Maar ik ben geen complotdenker. Ik sta met beide benen op
de grond en zie, ondanks de narigheid van nu, het nieuwe
jaar met vertrouwen tegemoet. Er gloort heus wel weer licht
aan het einde van de tunnel. Ondanks de beperkingen zijn er
nog wel leuke dingen om je mee bezig te houden of creëer
zelf iets.

Voor het nieuwe jaar:

Wat 2022 ons zal brengen
wetenwenog niet

Hopelijk ligt er voor een ieder
iets positiefs in ’t verschiet

Marjan Bauling

Een overdenkertje

Helaas is ook dit jaar vanwege
corona geen

nieuwjaarsbijeenkomst.

Bestuur,medewerkers, vrijwilligers
en redactie wensen u allen
een heel voorspoedig, gezond

en coronavrij 2022
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Ondanks de forse bezuinigingen afgelopen jaren op
buurthuizen en speeltuinverenigingen heeft
Wijkvereniging Borgele-Platvoet het hoofd boven
water kunnen houden. Covid-19 raakt ons allemaal,
zo ook de wijkvereniging, maar ook deze crisis lijken
we als wijkvereniging te gaan overleven. Dit is dankzij
de inspanning van onze vrijwilligers, professionele
krachten, huurders en bezoekers.

Als bestuur van de wijkverenging merken we dat alle onze
energie en focus ligt op overleven. Hierdoor is er maar
weinig ruimte voor veranderingen. Ideeën zijn er genoeg,
maar we missen de daadkracht om nieuwe zaken van de
grond te krijgen.

In het verleden was het bestuur meer een centraal orgaan
waarin beleidszaken werden besproken. Daaronder zaten
grote werkgroepen en commissies die samen het hart van
de wijkvereniging vormden. Deze tussenlaag is nu
grotendeels verdwenen en hiermee ook het elan voor veran-
deringen, nieuwe activiteiten, frisse ideeën, enz.

Voorheen was ons wijkgebouw gevuld door met name eigen
activiteiten, nu zijn huurders veruit het grootste deel van de
bezetting. Een ontwikkeling die enerzijds is ontstaan uit
financiële noodzaak, maar ook omdat er gewoonweg steeds
minder vrijwilligers zijn.

Wij zijn als wijkvereniging niet de enige die kampt met
bovenstaande uitdagingen. Buurtverenigingen trekken
steeds meer samen op om te kijken waar we elkaar kunnen
helpen. Overal is schaarste aan mensen en middelen.

Het is daarom dat wij ons bestuur fors willen uitbreiden met
nieuwe leden. Wij zoeken dus enthousiaste wijkbewoners die
ons willen meehelpen met de volgende zaken:

• Verhuur: hoe krijgen we een goede mix tussen voldoende
inkomsten en een aantrekkelijk aanbod van activiteiten voor
de wijk. Verbetering van de relaties met de bestaande
huurders, zoeken naar nieuwe huurders, etc.

• Beheer: wat kunnen we in ons pand verbeteren, hoe
maken we het pand toegankelijker voor (nieuwe)bezoekers,
helpende-handjes zoeken (mensen die af en toe hand en
spandiensten kunnen verrichten zoals kleine reparaties), etc.

• Vrijwilligersbeleid: versterken van de band met huidige
vrijwilligers, inventarisatie van de behoefte aan nieuwe
vrijwilligers, gericht zoeken naar vrijwilligers, opzetten van
een vrijwilligersbestand.

• Doelgroep gerichte activiteiten: samen met het Sociale
Team van de Gemeente, activiteiten ontwikkelen voor
jongeren, senioren, eenzaamheidsbestrijding, etc.

• Ondersteunen van buurtinitiatieven: als er wijkbewoners
komen met een goed plan, dan wil de wijkvereniging dit plan
ondersteunen met het bieden van faciliteiten zoals een
ruimte, materialen en het aanschrijven van onze vrijwilligers.

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons kunnen
helpen bij bovenstaande uitdagingen. Heeft u interesse om
het bestuur te komen versterken dan wel interesse om als
vrijwilliger te helpen laat het ons weten en mail ons op
wijkcentrumdeschalm@home.nl.

De schalm heeft Uwhulp nodig
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  Bewoners van 
Borgele en Platvoet,       
          kom eens langs! 

Waar?  In de huiskamer van De Schalm

Wie? • Consulent klant & wonen (Woonbedrijf ieder1)

 • Voor Elkaar-team Borgele-Platvoet 

 • Wijkmanager (gemeente Deventer/WIJDeventer)

 • Sr. Toezichthouder (gemeente Deventer)

 • Wijkbeheerder (gemeente Deventer)

 • Wijkagent (Politie Oost-Nederland)

Wanneer? Iedere laatste woensdag van de maand

Hoe laat?       Van 13.00-14.00 uur

In de wijk Borgele/Platvoet zijn verschillende instanties actief om het 

wonen in de wijk voor u en uw mede-wijkbewoners zo prettig en veilig 

mogelijk te maken. Vanaf  27 oktober 2021 kunt u ze iedere maand 

persoonlijk spreken.

Wilt u gewoon eens kennismaken of heeft u een vraag of een idee voor 

de wijk waarmee u samen met uw buren mee aan de slag wil? Kom 

gerust langs!
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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 /

WijkcentrumDe 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

Noodhulp
Alarmnummer: 112 / Regiopolitie: 0900-8844
Centrale Huisartsenpost: 0570 - 501777
SOS Telefonische Hulpdienst: tel. 0900 767

Voor Elkaar-teamBorgele-Platvoet
Het Voor Elkaar-team Borgele-Platvoet bestaat uit professionals
van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. We zetten ons in
voor een fijne wijk, waar kansen zijn om te leren, talenten en
ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor elkaar.
Voor meer informatie zie:www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Het team Toegang Wmo bestaat uit professionals van de
gemeente Deventer. Bij Team toegang Wmo kunt u terecht voor
ondersteuning om thuis te blijven wonen. Welke ondersteuning u
krijgt hangt af van uw situatie.Neem contact op met Team
Toegang Wmo. Dit doet u door te bellen naar 0570 – 69 53 99 of
stuur een e-mail naar toegangwmo@deventer.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

Belangrijke info


