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Maar liefst 1000 maal hebben de vrĳwilligers van ANWB
AutoMaatje Deventer mensen weer op weg geholpen.
Anne was de gelukkige die meereed tĳdens de 1000e rit.
Zĳ en ook vrĳwilliger Henk werden bĳ aankomst verrast
met een grote bos bloemen, felicitaties en een cadeau.

Vrĳwilliger Henk: ‘Ik had
in een email wel iets
gelezen over een 1000e
rit ergens deze week,
maar geen moment
bedacht dat ik dat
misschien zou zĳn. Wat
een leuke verrassing!’
Deelneemster Anne was
ook blĳ verrast. ‘Ik ben
zo blĳ met de vrĳwilli-
gers van AutoMaatje! Ik
woon bĳvoorbeeld
300m van de super-
markt. Met de rollator
kost me dat een half uur
om er te komen, maar
als ik dan naar een

verdere bestemming wil en ik zou naar het station
moeten, dat red ik helaas niet. Dan kan je me opvegen.’
Anne vervolgt ‘Ik liep vast met mĳn afspraken bĳ de
fysio en het ziekenhuis. Ik ben blĳ dat de vrĳwilligers
daarbĳ kunnen helpen en ook met me meelopen als het
nodig is. Laatst had ik een vervelende afspraak in het
ziekenhuis. De vrĳwilligster vroeg bĳ aankomst of ik
wilde dat ze buiten op me wachtte of dat ze mee moest
gaan. Ik was blĳ met het aanbod en vroeg of ze
alsjeblieft mee wilde. Ze is helemaal met me mee
gelopen en tĳdens de afspraak in de wachtkamer blĳven
wachten. Op zo’n moment zit je er niet alleen en dat is
hele geruststelling!’

AutoMaatje Deventer is blĳ met de ondersteuning die ze
kunnen bieden. Coördinator Elise Steunebrink: ‘Het is
heel dankbaar en we hebben aardig wat mensen weer
op weg geholpen. Soms door tĳdelĳk te ondersteunen,
of voor langere tĳd. Het is mooi als je ziet dat iemand na
een tĳdje het zelf weer kan organiseren en dan zegt dat
hĳ/zĳ zelf ook vrĳwilliger wil worden. Maar ook voor de

mensen die blĳven. Die zelf de middelen en
mogelĳkheden niet hebben en blĳ zĳn met een netwerk
waar ze altĳd op terug kunnen vallen, zodat ze
zelfstandig kunnen blĳven en leuke dingen kunnen
blĳven ondernemen. Dan maak je er samen een uitje
van.’

Meer informatie over ANWB AutoMaatje Deventer:
www.deventerdoet.nl/automaatje of via telefoonnum-
mer 0570-781 781 (ma-vr 9-12).

AutoMaatje Deventer viert 1000e ritje!

Zie ook: www.facebook.com/wijkcentrum.deschalm.deventer
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voorwoord

Sinds kort heeft de Schalm een nieuwe Facebook pagina waarop het laatste nieuws en
activiteiten worden bekend gemaakt. Hier zie je als eerste de nieuwe evenementen zoals de
Hobbybeurs, de Bingo of de Retro Dance Party. Als je op de pagina aangeeft ons leuk te
vinden mis je geen enkel nieuws meer!

Zie: www.facebook.com/wijkcentrum.deschalm.deventer

Vind de schalm leuk op facebook

Op 15 februari overleed Dick Achtereekte.

Veel te vlug, onverwachts.

Onze bekende, graag geziene, geliefde, actieve buurt-
genoot. Sinds 2018 de grote motor achter het Buurtmu-
seum Borgele. Dick was echt liefhebber van kunst én de
kunstenaar. Samen met Truus Branderhorst trok Dick de
buurt in. Op zoek naar talent in Borgele, Platvoet, Diepen-
veen en verdere omstreken. En dat vonden ze. Sinds mei
2018 hebben we kunnen genieten van al 10 mooie expos-
ities met zo’n 30 fantastische kunstenaars uit de buurt.
Inclusief mooi werk van hemzelf – als deelnemer aan de
Krasse Fratsen schilderclub.

De taakverdeling was helder. Dick gooide zich er met ziel
en zaligheid helemaal in, liet zĳn nieuwsgierigheid en
enthousiasme de vrĳe loop en associeerde alsmaar
verder. En dan had hĳ even iemand nodig om het doel
weer helder te krĳgen. Truus bleef nuchter en bracht
achteraf in alle rust weer structuur in de ideeën. Een
gouden koppel.

Zo vond Dick ook zĳn schrĳftalent. Al die verhalen die hĳ
hoorde, moesten ook gehoord worden in de buurt. Ieder
mens heeft een bĳzonder verhaal. En hoe meer we
elkaars verhaal kennen, hoe meer verbinding er ontstaat.
Dus schreef Dick, misschien wel dankzĳ zĳn dyslexie, in
een prachtige eigen stĳl de verhalen van buurtgenoten
en plaatste in deze Schalmei.

Met Tĳme de Boer en Germaine Gassenaar blies Dick het
Fratsenkoor nieuw leven in. Dankzĳ de fusie met shantiz-
angers en het badkamerkoor is er nu weer een levendige
zanggroep in de buurt. Met mannen en vrouwen, die
dikke lol hebben in het zingen.

En wat schetst onze verbazing: ook Dick is van de partĳ.
De laatste geweldige actie van Dick was het ‘vinden’ van
Ernst de Vogel. De kunstenaar die alles tekent wat op zĳn
pad komt. Deze 11e expositie waar Dick nog de aanzet toe
heeft gegeven – staat in het teken van het leven in de
buurt van Buurtgenoten in Borgele. De buurt waar Dick
met zoveel plezier heeft gewoond en geleefd.

Alles voor leven in de brouwerĳ. De zonzĳ zien. Eruit
halen wat erin zit. Zelf de slingers ophangen. En nieuws-
gierig blĳven, iets nieuws leren. Allemaal
levenswĳsheden van Dick.
Dick heeft zĳn leven geleefd. Als ondernemer pur sang
die overal altĳd kansen zag.

Met liefde voor zĳn thuis, zĳn buurt, zĳn stad.
We gaan hem verschrikkelĳk missen.

Namens alle Krasse Fratsers,
Tineke Posthumus, Fit-ART

Inmemoriam
DICKACHTEREEKTE

ZATERDAG 16 APRIL
11-12 UUR

DE SCHALM - DREEF 1
DEVENTER-BORGELE

TE ZIEN TOT 15 JUNI.
TIJDENS OPENINGSUREN.

(DE TEKENINGEN ZIJN OOK TE KOOP)

BUURTMUSEUM
BORGELE

EXPOSITIE: ERNST DE VOGEL SCHETST
BUURTGENOTEN VAN BORGELE

MISSCHIEN HANGT JOUW TEKENING WEL BINNEN!

JE BENT VAN HARTE WELKOM OP DE FEESTELIJKE OPENING 

Kom kijken!Kom kijken!

Ben jij dit? Ben jij dit? 
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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

In de wĳk Borgele/ Platvoet, 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. Toch is nog niet iedereen hiervan
op de hoogte.

DBC Karro-Deux is een professionele,
levendige Jeu de Boules-/ Petanque
vereniging. Zĳ beschikt over een fantastische
accommodatie: een groot buitenspeelterrein,
een Boulodrome (overdekte hal) en een
modern ingerichte sportkantine.

Jeu de boules/ Petanque kan zowel ter
ontspanning als op wedstrĳdniveau beoefend
worden en door zowel jongeren als mensen
op gevorderde leeftĳd. Het is ook geschikt
voor mensen met een handicap.Naast
spelplezier levert het gezelligheid en nieuwe
sociale contacten op.

DBC Karro-Deux wil mensen (uit de wĳk)
graag op een laagdrempelige manier in
contact brengen met deze fascinerende sport.
Elke maandagmiddag is voor €1,- iedereen
welkom om mee te spelen, dus ook (nog) niet-
leden. Vooraf aanmelden hoeft niet. U wordt
opgevangen en wegwĳs gemaakt door één
van de leden en speelt gezellig twee partĳtjes
mee.
Als u er na verloop van tĳd zoveel plezier aan
beleeft dat u besluit om lid te worden, dan
hebben we dit jaar ook nog eens een mooi
aanbod: u ontvangt €22,50 korting op het
lidmaatschapsgeld (normaal €100,- per jaar,
nu €77,50).

We hopen u binnenkort te mogen verwelko-
men!

Sportpark Borgele
Bredenhorst 189 Deventer
Website: www.karrodeux.nl

Kom kennismaken metJEU DE BOULES
(Petanque) bij DBC KARRO-DEUX

Eerdaags ontvangt u de blauwe envelop weer. Sommige
onder u hebben waarschĳnlĳk wat moeite met het invul-
len van deze belastingaangifte, maar geen nood! Dhr.
Gerrit van Tongeren wil u hiermee, namens de Schalm,
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
dan kunt u voor een afspraak contact
opnemen met Hans Kamp in de Schalm
of wĳkcentrumdeschalm@home.nl.

Hulp bij belastingaangifte

Senioren, chauffeurs met rĳbewĳs C/D/E en
overige automobilisten die voor verlenging
van hun rĳbewĳs moeten worden gekeurd,
kunnen hiervoor terecht bĳ Goedkope
Keuringen op 4 maart, 1 april en vervolgens
eens per maand in het Coachhuis,
Bruĳnssteeg 28. Voor informatie en een
afspraak belt u naar het landelĳke afspraken-
bureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum
reserveren kan via de website: www.goedko-
pekeuringen.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch €
45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelĳk rechtstreeks bĳ de
locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst
een Gezondheidsverklaring gekocht te
worden en is verkrĳgbaar bĳ de gemeente en
via internet op mĳn.cbr.nl (inloggen met
DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt
de Gezondheidsverklaring
naar het CBR. Het kan een
aantal weken duren
voordat u de papieren die
de arts moet invullen thuis-
gestuurd krĳgt van Het
CBR (per post of via de
mail).

De verwerking en beoordeling door het CBR
kan meerdere maanden in beslag nemen.
Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een
afspraak te maken voor de keuring. Ook
inwoners uit omliggende gemeenten zĳn van
harte welkom.

GOEDKOPE
RIJBEWIJSKEURING
SENIOREN IN
DEVENTER

De dansparty op zaterdag 19 maart is net voorbĳ. Maar op 25
juni kunnen de dansschoenen wederom aangetrokken worden.
Zie www.facebook.com/wĳkcentrum.deschalm.deventer voor
het laatste nieuws over de activiteiten in de Schalm!

Dansen in de schalm
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Interesse in een activiteit?

Neem contact opmet deWijkvereniging Borgele &
Platvoet via 0570-670731 of

wijkcentrumdeschalm@home.nl.

Voor informatie over de activiteiten van het sociaal team
kunt u contact opnemen via telefoonnr 0570-695399 of

info@socialeteamsdeventer.nl

Maandag
9.30-10.30 Pilates
10.45-11.45 Feldenkrais
12.30-15.00 Schilder en tekenles
19.30-20.30 Badminton + trimmen
20.00-22.30 Toneelgroep de Schalmspelers
20.00-22.30 Deventer Fotokring 1x per 14 dagen

Dinsdag
9.30-10.15 Fysio-/seniorengym
10.00-12.00 Jazzgymnastiek
19.30-20.30 Feldenkrais
19.30-23.00 Bridgeclub Deventer
19.30-21.30 Volleybal competitie

Woensdag
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
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
9.30-10.30 Feldenkrais
13.30-17.30 Biljarten

Zaterdag
10.00-12.00 Koffiedrinken House of Hope

Zondag
10.00-12.00 Kerkdienst na afloop koffie

RC Kids kinderopvang
maandag t/m vrĳdag: 08.30-12.15 en 14.00-18.00

Tel. 0570-211600

agendaVASTE
ACTIVITEITEN
in de schalmOndanks de forse bezuinigingen afgelopen

jaren op buurthuizen en speeltuinverenigin-
gen 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
veranderingen, 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 wĳkbe-
woners 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, eenzaamheids-
bestrĳding, etc.

• Ondersteunen van buurtinitiatieven: als er wĳkbewon-
ers 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.

Inmiddels hebben twee aspirant-bestuursleden zich
aangemeld bĳ ons en draaien mee. We hebben nog
steeds ruimte over voor mensen die ons willen helpen
om het bestuur te versterken, want vele handen maken
immers licht werk.

Heeft u interesse om het bestuur te komen versterken,
dan wel interesse om als vrĳwilliger te helpen, stuur dan
een e-mail naar wĳkcentrumdeschalm@home.nl.

De schalm heeft Uwhulp nodig

Heeft u in de afgelopen corona tĳd ook het bewegen
gemist? Nu kan het weer en wil ik u uitnodigen om eens
een proefles te komen meedoen. Er is keuze genoeg.
Bewegen en ontspannen is voor iedereen in onze wĳk.

Op maandag en woensdag kunt u meedoen aan Pilates,
en op maandag, dinsdag en vrĳdag met Feldenkrais.
Bovendien kunt u op woensdag meedoen met vrolĳk
bewegen voor 70+ en nagenieten van een kopje koffie of
thee. Zie voor de tĳden het overzicht hiernaast.

Wilt u eens een les proberen, dan kan dat. Ik ben
bereikbaar via tel. 06- 29015036

Met warme groet, Margriet Jannink

bewegen in de schalm

Sinds januari ben ik in De Schalm begonnen met het
geven van knutsel workshops voor jong en oud. Ik zelf ben
echt van de freubel en maak al van kinds af aan
wenskaarten in alle soorten en maten. Ik hou ook van
scrappen/scrapbooking en geef al enige jaren workshops.
Daarnaast zit ik in twee design teams.

Hopelĳk schuif je een
keer gezellig aan voor
een mooie kaart of
wat anders leuks!

Zie onze nieuwe
Facebook pagina voor
de data.

Met vriendelĳke
groet,

Patricia

Knutselen in de schalm
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door wĳkcentrum De Schalm.
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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 dewijken Borgele en Platvoet

Belangrijke info
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 profession-
als van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. We zetten
ons in voor een fijne wĳk, waar kansen zĳn om te leren, talen-
ten en ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor
elkaar. Voor meer informatie zie: www.voorelkaarteamsdeven-
ter.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 onder-
steuning 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


