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Wie pasgeleden in ons buurtcentrum De Schalm is geweest en door het straatje
heeft gelopen, heeft vast en zeker de prachtige schilderkunst van Ernst de
Vogel gezien. Misschien heb je je eigen portret gezien, want Ernst tekent graag
mensen, die hĳ spontaan ontmoet. Het werk van Ernst de Vogel, bewoner van
Borgele, blĳft te zien tot het zomerreces van De Schalm.

Na de zomervakantie wordt nieuw werk in het straatje
van De Schalm geëxposeerd.Op 17 september openen we
de nieuwe tentoonstelling met als titel: Een explosie
van kunst in De Schalm. De explosie bestaat uit werk van
verschillende cursisten van kunstenaar Rob van Putten.

Rob van Putten is geboren in 1957 in Hagestein. Hagestein ligt bĳ een stuw in
de Lek en onderaan de dĳk stond het geboortehuis van Rob. Rob bezocht de
kunstacademie. Hĳ koos voor fotografie. Niet voor tekenen of werken met verf.
Na de fotografie oriënteerde hĳ zich in andere disciplines. Daar kwam wel verf
aan te pas, want hĳ is nu decorschilder bĳ de Reisopera (kĳk op reisoperea.nl).
Voor De Reisopera worden grote decorstukken gemaakt, die in trailers door het
hele land reizen. Meestal begint men met het maken van een maquette van hoe het toneel er moet uitzien en daarna
worden de decors gemaakt. Rob heeft een atelier in Enschede.

Rob draagt zĳn kunstenaarschap ook over aan cursisten. Op elke bĳeenkomst met de cursisten geeft hĳ een nieuwe
opdracht. Een voorbeeld hiervan is : teken dit plantje op groeisnelheid met pen en Oost-Indische inkt. Omdat je heel
langzaam en gedetailleerd tekent, heb je tĳd om heel precies naar het plantje te kĳken. Goed leren kĳken vindt Rob
heel belangrĳk. Zĳn devies is: leer van binnenuit te werken, word sensitief. Het gaat bĳ hem niet meteen over de
schildertechniek als perspectief, schaduw. Dat leer je vanzelf door veel te doen. Er kan een opdracht langskomen om
iets te schilderen zonder te kĳken. En dan niet meteen jezelf corrigeren of bekritiseerd worden door anderen. Gewoon
genieten van het gevoel, de sensitiviteit die het werken bĳ je oproept.

Rob start een nieuwe cursus op 12 september in De Schalm om 13.00 uur. Voelt u zich
geïnspireerd, ga dan even kijken.

Gert, het visitekaartje van De Schalm

Ernst De Vogel: “Tĳdens het ophangen van de tekeningen is Gert hulpvaardig. Hĳ
zorgt voor ladder, ezels, en kopje koffie voor Truus en mĳ. Bĳ de opening schenkt hĳ
lekkere koffie en thee en elke keer als er een tekening op de grond is gevallen belt
hĳ me om orde op zaken te kunnen stellen. Met zorg overhandigt hĳ me de teken-
ingen die door brekend koord of ophangsysteem op de grond terecht zĳn gekomen.
Het zegt wat over mĳn ophangkunst ;-) en Gert's hulpvaardigheid. Fĳne vent!

Dank voor alle hartverwarmende reacties op de expositie “Buurtgenoten”. Nog de
hele maand juni te zien bĳ De Schalm.”

Een explosie van kunst in De Schalm

Zie ook: www.facebook.com/wijkcentrum.deschalm.deventer
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Koffietijd met het VOOR ELKAAR-TEAM
BORGELE-PLATVOET

Heeft u ideeën over de wĳk die u graag wilt delen met
het Voor Elkaar Team. Of heeft u vragen waarmee het

Voor Elkaar Team u zou kunnen helpen? Of wilt u
gewoon gezellig een bakje koffie komen drinken?

U bent welkom op donderdagochtend 16 en 30 juni en 14
juli vanaf 10.00 uur in het café van De Schalm.

Na de zomerstop bent u wekelĳks op donderda-
gochtend vanaf 10.00 uur welkom.

De kop koffie/thee kost dan € 1,-

Voor meer info kunt u bellen met 06-129 357 09

De Schalm is vanwege
vakantie gesloten van
25 juli tot 22 augustus.

Het café van de Schalm is een fijne plek
om even een kop koffie of thee te drinken

na het winkelen en andere
buurtbewoners te treffen.

Het café is geopend op
Maandag t/m donderdag : 09.15 – 22.00 uur

Vrijdag: 13.00 – 18.00 uur

VOOR ELKAAR-TEAM BORGELE-PLATVOET
Wĳ, als medewerkers van het Voor Elkaar-team Borgele-
Platvoet, sluiten aan bĳ het dagelĳks leven. Als jĳ dat
nodig hebt, kunnen wĳ meedenken over hoe, wie of wat
jou dagelĳks leven kan verlichten en of versterken. Naast
dit contact met jou, willen we ook graag samen met jou
en je buurtgenoten werken aan een fijne buurt om in te
wonen.

www.voorelkaarteamsdeventer.nl

TEAM TOEGANG WMO
Met een Wmo-coach kan je een gesprek inplannen als je
merkt dat jouw netwerk onvoldoende ondersteuning kan
bieden om zelfstandig de dagelĳkse dingen op te pakken
en mee te doen in de maatschappĳ. Welke ondersteuning
je krĳgt/nodig hebt hangt af van je situatie.

Tel: 0570-695399 ; e-mail: toegangwmo@deventer.nl

Ook is het Meedoen boekje in Borgele-Platvoet van
samen zĳn WĳDeventer huis aan huis verspreidt. Hier vind
je een activiteitenoverzicht en handige tips en function-
arissen in de wĳk.

VOOR ELKAAR-TEAM BORGELE-PLATVOET

Welkom in de huiskamer van de schalm

De Schalm heeft een nieuwe Facebook pagina waarop het laatste nieuws en activiteiten
worden bekend gemaakt. Hier zie je als eerste de nieuwe evenementen zoals de Hobby-
beurs, 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

Veilig online afspraken maken bĳ je huisarts, medicĳnen
bestellen bĳ de apotheek, je medische gegevens inzien,
labuitslagen ontvangen, een korte vraag aan huisarts of
praktĳkondersteuner stellen of even een foto van een
plekje sturen ter controle. Niet meer bellen tĳdens de
uren die de praktĳk hanteert, maar gezondheidszaken
regelen wanneer het jóu uitkomt. Het kan via
MĳnGezondheid.net (MGn) en de app MedGemak. Eén
patiëntenportaal van je huisarts en apotheek.

Dési uit Deventer (patiënt Apotheek en Huisartsenprak-
tĳk Borgele)
“Het is zo makkelĳk! Ik hoef niet meer in de wacht te
staan aan de telefoon maar kan een vraag stellen
wanneer het mĳ uitkomt. Ik heb eConsults met de
huisarts en bestel mĳn medicatie bĳ de apotheek. En
vaak krĳg ik al binnen 1 dag een antwoord op mĳn vraag.
Omdat ik voornamelĳk op bed lig, gebruik ik mĳn
telefoon heel veel. De app MedGemak is gekoppeld aan
MĳnGezondheid.net en werkt daarom voor mĳ het beste.
Het is fijn dat ik alle uitslagen kan inzien in MGn. Die lees
ik dan nog eens rustig terug en ik vergelĳk de uitslagen.
Ik kan ook zien tot welk moment ik nog genoeg medicatie
in huis heb. Ik weet dan wanneer ik weer opnieuw moet
bestellen en krĳg ook altĳd een bevestiging van wat ik
besteld heb.”

“Het is eenveiligemanier om snel contactte
hebbenmetmijn huisarts enapotheekop
eenmomentdat ik datzelfwil. Ikvind er ei-
genlijkalleenmaarvoordelenaan zitten.”

Huisarts M. Krüs (sinds 1988 werkzaam als huisarts in
Deventer)
“Ik vind het een hele waardevolle aanvulling omdat ik het
fijn vind dat mensen inzage hebben in hun medische
gegevens en dat men ook terug kan lezen wat er heeft
gespeeld. Zo voelt de patiënt zich meer betrokken bĳ de
eigen gezondheid. Het geeft mĳ meer vrĳheid op een dag
en ik kan in een eConsult mĳn antwoord beter
verwoorden dan aan de telefoon gelĳk een antwoord
klaar te moeten hebben.”

Binnen 48 uur
Als je een vraag hebt voor de huisarts waarvoor je niet
langs hoeft te komen of je hebt geen tĳd om een afspraak
in te plannen omdat je werkt, kun je je vraag stellen via
MGn of MedGemak. De vragen worden tĳdens werkda-
gen vaak binnen 1 dag maar in elk geval binnen 48 uur
beantwoord.

“In je eigentijd kunje nujemedische
dossier bekijken en eenvraag stellen en
een receptaanvragen en eenafspraak
maken bij je huisarts ofapotheek!”

Doktersassistente Sotheary (huisartsenpraktĳk Borgele)
“Wĳ merken dat het telefonisch spreekuur minder druk is
geworden, omdat er toch al veel door patiënten via
MedGemak wordt geregeld. Ook als er uitslagen binnen
zĳn gekomen kunnen patiënten dit zelf inzien. Brieven
van specialisten zĳn nu ook zichtbaar. Het maakt ons
werk iets flexibeler en het scheelt echt veel telefoontjes.
We hebben nu veel meer tĳd om onze andere taken
zorgvuldig te kunnen doen.”

Apotheker N. de Vries van Apotheek Borgele
“Mensen kunnen heel makkelĳk hun herhaalrecepten
bestellen en er kan geen verwarring ontstaan over of het
juiste besteld is. Als patiënt log je veilig in met DigiD. Je
zit dan in je eigen dossier waar je een overzicht ziet van je
medicĳnen en welk medicĳn je weer nodig hebt. De
patiënt vinkt dit aan en verstuurt het. Bĳ ons komt de
bestelling binnen, we zitten direct in het juiste patiënten-
dossier en zien wat er besteld is.”

In MGn heb je een mooi overzicht van alle medicĳnen en
die kun je meenemen naar een afspraak bĳ een specialist
of uitprinten en meenemen op vakantie. Heel handig is
ook dat er bĳ het medicĳnenoverzicht een link staat naar
de kĳksluiter en daar krĳg je een filmpje te zien met een
begrĳpelĳke uitleg over jouw geneesmiddel.

Veilig gegevens uitwisselen
De medische gegevens zĳn goed beveiligd. Alleen de
medewerkers van de huisartsenpraktĳk, apotheek en de
patiënt zelf hebben toegang tot deze gegevens. Geef je
medische gegevens nooit zomaar aan anderen en houd je
inloggegevens altĳd geheim.

Het is een gratis service vanuit de huisartsen en
apotheken in de regio die we graag aan onze patiënten
bieden. Dit is uniek!

Meer informatie
Ga naar www.mĳngezondheid.net. Uiteraard ben je met
vragen ook welkom bĳ je eigen huisartsenpraktĳk of
apotheek.

Online alles regelen met huisarts en
apotheekmetMijnGezondheid.net en de
appMedGemak
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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

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

Doe je een teamsport en heb je een zomerstop? Wil je
ook in de zomer graag fit blĳven en lekker buiten
sporten? Dan dagen wĳ jou uit voor de zomerchallenge!

De zomerchallenge is een kort lidmaatschap voor jong en
oud waarbĳ je een aantal maanden vrĳ kunt tennissen.
Ontdek hoe leuk tennissen is! Kosten: € 45,-

De Zomer Challenge bĳ T.C. de Schapekolk bestaat uit:

- een lidmaatschap voor de maanden juni, juli, augustus
en september 2022
- vrĳ tennissen wanneer het jou uitkomt
- deelname aan het Parktoernooi en husselmomenten

Aanmelden
Ben jĳ enthousiast geworden? Voor meer informatie en
aanmelden kĳk op: www.schapekolk.nl

Zomerchallenge bij Tennis Club De
Schapekolk

In de vorige editie van De Schalmei heeft Jeu de
Boulesvereniging DBC Karro-Deux zich aan u
voorgesteld. Zo kon u lezen dat we al jarenlang met veel
plezier oefenen, wedstrĳden spelen en toernooien
organiseren op ons grote buitenspeelterrein, of - bĳ
slecht weer - in onze Boulodrome (overdekte speelhal
met 9 binnenbanen), die zich bevinden op Sportpark
Borgele. Misschien hebt u er ondertussen zelfs al een
kĳkje genomen, of een balletje gegooid!

DBC Karro-Deux wil al veel langer de band met de wĳk
Borgele/ Platvoet en zĳn bewoners verstevigen en de
wĳk kennis laten maken met Jeu de Boules (officieel:
Petanque) én met onze vereniging. Door de beperkingen
rondom corona moest een in 2020 georganiseerd wĳkto-
ernooi helaas worden afgeblazen. Maar gelukkig is er
weer de mogelĳkheid om alsnog een wĳkactiviteit te
organiseren en daarover willen we u graag op deze
manier alvast informeren.

Op zondag 10 juli as. willen we u graag begroeten bĳ onze
vereniging. Wĳ nodigen u van harte uit om tussen 10.00
uur tot 14.00 uur uw balvaardigheden proberen te vergro-
ten door mee te doen met verschillende, soms ludieke,
activiteiten. Daarna kunt u samen een partĳ spelen onder
begeleiding van ervaren spelers. Als u de vaardigheidsoe-
feningen niet nodig heeft, dan kunt u ook direct aanvan-
gen met een partĳ. Het gaat er om dat u op uw manier
kennismaakt met deze boeiende tak van sport en met
DBC Karro-Deux. En het gaat natuurlĳk ook om de gezel-
ligheid, elkaar ontmoeten door samen te spelen, want
samen spelen verbindt mensen. Er staat voor iedereen
een drankje klaar en na afloop krĳgt u ook nog een leuke
herinnering.

Wĳ hopen u natuurlĳk te mogen begroeten op zondag 10
juli as. bĳ onze vereniging en dat het voor alle belangstel-
lenden (vanaf 7 jaar) een gezellige dag gaat worden. U
ontvangt hierover ook nog een flyer, die enige tĳd
voordat de wĳkactiviteit plaatsvindt zal worden
verspreid. Hier zal ook in staan hoe u zich vooraf kunt
opgeven.

Zet de datum van 10 juli alvast in uw agenda en let u goed
op uw brievenbus, eind juni/ begin juli. Het zou
fantastisch zĳn om een grote groep wĳkbewoners te
mogen begroeten op die dag, zodat we er samen een
feest van spel en verbinding van kunnen maken.

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

BORGELE/PLATVOET IN BEWEGING
Samen jeu de boules spelen op zondag

Begin mei vierde ANWB AutoMaatje
Deventer haar 1 jarig bestaan. Bĳ het
initiatief helpen vrĳwilligers minder
mobiele inwoners, voor wie regulier
vervoer zoals OV of taxi en sociaal
vervoer niet altĳd een optie is, weer
op weg. Inmiddels hebben de 50
vrĳwilligers al ruim 1700 ritten
gereden, in Deventer en omstreken, maar ook vanuit Deventer naar
de rest van Nederland. ‘Het is heel dankbaar en we hebben aardig
wat mensen weer op weg geholpen. We hebben in een jaar een
mooie start gemaakt en al veel Deventenaren geholpen. Soms door
tĳdelĳk te ondersteunen, of voor langere tĳd’, geeft coördinator
Elise Steunebrink aan.

Ruim 200 Deventenaren dankzĳ vrĳwilligers weer meer op pad
De vrĳwilligers van ANWB AutoMaatje zorgen met hun eigen auto
ervoor dat minder mobiele inwoners weer makkelĳker kunnen
deelnemen aan het sociale en maatschappelĳke leven. Door samen
op pad te gaan. Inmiddels zĳn er 205 deelnemers die gebruik
maken van dit netwerk, waaronder Annemarie. ‘De charme is dat je
van tevoren niet weet met wie je meerĳdt. Het is elke keer een
leuke verrassing. Elke vrĳwilliger doet dit met dezelfde toewĳding
en het voelt altĳd vertrouwd en gezellig. Na een poos leer je de
vrĳwilligers wel kennen. Ik heb altĳd veel plezier onderweg en vind
het vaak gewoon jammer als we weer bĳ de bestemming zĳn.’

Vrijwillige chauffeurs gezocht
Door de grote groei is het initiatief opnieuw op zoek naar vrĳwillige
chauffeurs. ‘Zĳ zĳn veel meer dan alleen een vrĳwillige chauffeur,
zĳ zĳn ook een maatje’, legt Steunebrink uit. ‘De onderlinge
betrokkenheid en het werkplezier is groot. Het geeft voor allen veel
voldoening om plaatsgenoten weer op weg te helpen die vastlo-
pen in mobiliteit. Mooi om ook te zien, dat sommige mensen het na
een poos zelf weer kunnen organiseren of zelfs zelf vrĳwilliger
worden.’

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als vrĳwilliger via
www.deventerdoet.nl/automaatje voor de vacatures of een email
sturen naar automaatje@deventerdoet.nl. Bellen kan ook naar:
(0570) 781 781 (ma-vr 9-12).

Jarig ANWBAutoMaatje
Deventer zoektvrijwilligers
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Interesse in een activiteit?

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

wijkcentrumdeschalm@home.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
10.00-11.30 Koffie & Kaart knutselworkshop

(voor data zie artikel hiernaast)
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

Afgelopen april was de eerste hobby beurs sinds jaren
weer in de Schalm, deze is redelĳk bezocht, en we willen
kĳken of er in november weer een beurs georganiseerd
kan worden, leuk voor de winter.

Koffie & Kaart begint ook te lopen. Om de dinsdag kun je
aanschuiven bĳ een mini workshop. We maken dan samen
een kaart onder het genot van een kopje koffie of thee.
Hiervoor moet je je wel even opgeven ivm beperkt aantal
plekken.

Aankomende data: 12-7, 26-7 en 9-8. Kosten: € 1,50

Opgeven kan via Facebook (www.facebook.com/wĳk-
centrum.deschalm.deventer) of e-mail: scrapfun@live.nl

Graag tot ziens, groetjes Patricia

Knutselen in de schalm

Zie ook: www.facebook.com/wijkcentrum.deschalm.deventer
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Redactie De Schalmei
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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 dewijken Borgele en Platvoet

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

Voor Elkaar-team Borgele-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

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


