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Kom lekker dansen op de beste salsa, bachata, kizomba,
merengue en meer!

Op vrĳdag 27 januari zal er een nieuwe Salsa avond bĳ de
Schalm in Deventer gehouden worden waarbĳ DJ Diaks de
muziek zal verzorgen.

Van 20.30 tot 21.15 uur zal de Workshop kizomba gegeven
worden. Het feest zal verder voortduren tot 00.30 uur.

De entree bedraagd € 7,-

We hopen u allen te zien swingen in de De Schalm, Dreef 1
in Deventer. U kunt gratis parkeren bĳ winkelcentrum
Borgele tegenover De Schalm

Latin Friday party opvrijdag 27januari

Op zaterdag 25 februari wordt de eerste Back To The 70’s Disco
Party gehouden in De Schakm. Tĳdens deze avond kun je uit je
dak gaan op DJ sL!m’s unieke mix van (on)verwachte dansbare
jaren 70 soul en disco muziek.

De geluidssoep wordt heet opgediend met de leukste songs van
Gloria Gaynor, Dan Hartman, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Stevie
Wonder, The Trammps, Chic, The Jacksons, Boney M, Village
People, Kool & The Gang en Donna Summer.

• Lokatie: Wĳkcentrum de Schalm, Dreef 1, Deventer
• Tĳd: zat 25 februari van 20:00 uur tot 00:00 uur.
• Entree: € 5,00 (aan de deur, pin of cash)
• Bereikbaarheid: Gratis parkeren op parkeerplaats van winkel-
centrum Borgele tegenover het wĳkcentrum.

• Zie ook de Facebook evenement pagina, laat zien dat je komt en
deel het met je vrienden.

BackTo The 70’s Disco
Party op zaterdag 25
februari

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

In 2016 is tennisvereniging De Schapekolk verhuisd naar Sportpark Borgele. Een prachtig tennis-
park waar jong en oud een balletje slaan. Plezier staat altĳd voorop!

Misschien bent u al jaren van plan eens een kĳkje te nemen en is het er nog nooit van gekomen.
Misschien lĳkt het u leuk voor uw kinderen of kleinkinderen. Gewoon een keer de stoute
schoenen/ tennisschoenen aan trekken en komen! Vrĳwilligers leiden u graag rond en bespreken
met u de mogelĳkheden. U kunt bĳvoorbeeld aanschuiven bĳ het husselen. Dat is maar liefst 4
keer in de week mogelĳk en dat is de ideale manier om kennis te maken met de sport én met
andere tennisleden. Voor €175,- per jaar bent u al lid en dan kunt u net zo vaak spelen als u wilt.
Jeugdleden betalen €50,- per jaar. Er zĳn 6 banen: 4 gravelbanen en 2 kunststofbanen. Er kan het
hele jaar getennist worden.

Voor de leden worden er gedurende het jaar meerdere activiteiten georganiseerd. Op de foto
ziet u een aantal leden genieten van erwtensoep tĳdens het jaarlĳkse snerttoernooi. Bovendien
starten we als vereniging met WALKING TENNIS. Een prachtige manier om te blĳven tennissen
als een sprintje trekken niet meer lukt. Ook fijn om rustig terug te komen na een blessure. In
wandeltempo het tennis ontdekken!

Kortom: genoeg redenen om ons tennispark eens te bezoeken! Op de site www.schapekolk.nl
vindt u alle informatie! En: plezier staat altĳd voorop!

Sportpark Borgele, Bredenhorst 187, 7414 HE Deventer

Tennisplezier staataltijd voorop

Dit jaar terugkĳkend mogen we ons allereerst gelukkig prĳzen,
dat de voorspelde corona-uitbraak in het najaar is uitgebleven.
Helaas, zĳn er dit jaar andere zaken, veroorzaakt door de
Oekraïne-oorlog, die een belangrĳke invloed op het dagelĳks
leven hebben. Buitensporig hoge energieprĳzen en inflatie
brengen heel wat gezinnen, verenigingen en bedrĳven in de
problemen. Nog maar afgezien van de lichamelĳke en geestelĳke
ellende die de oorlog met zich meebrengt.

Een klein lichtpuntje in deze donkere dagen is misschien toch
nog wel het WK voetbal in Qatar dat bĳ veel mensen de aandacht
toch even afleidt. Op het moment van schrĳven van dit stukje zĳn
wĳ als Nederland toch doorgedrongen tot de kwartfinale en wie
weet lopen we kort voor de Kerst nog een polonaise.

Wat de wĳkvereniging betreft stond het afgelopen jaar in het
teken van het zo goed mogelĳk managen van de financiële
consequenties van de coronacrisis voor ons. Alle steun-
maatregelen waar we aanspraak op konden maken, hebben we
ook daadwerkelĳk aangevraagd met dank aan penningmeester
en secretaris. Zĳ zĳn ieder kwartaal druk in de weer geweest om
alle gevraagde informatie weer op te leveren aan de overheid,
zodat we de ontvangen steun ook daadwerkelĳk konden
behouden.

Intussen is de teruggang naar het “normale” leven voor een groot
deel gelukt. De activiteiten raken gelukkig weer goed gevuld, de
zalen worden weer goed gebruikt en veel bezoekers weten het
wĳkcentrum weer te vinden. We hebben echter ook gemerkt dat
de langjarige activiteiten zoals badminton en jeugdactiviteiten
door de lange coronapauze vooralsnog zĳn gestopt.

Voor het komende jaar zal de bestuurlĳke focus nog steeds voor
een groot gedeelte liggen op de financiën. Wĳ verkeren wel in de
“gelukkige” omstandigheid dat we de komende 2 jaar nog vaste
tarieven hebben voor stroom en gas, maar wĳ realiseren ons
terdege dat voor de komende jaren er op duurzaamheidsgebied
nog genoeg werk aan de winkel is. Wĳ denken hierbĳ aan
zonnepanelen, al of niet in samenwerking met andere bedrĳven en
organisaties op het winkelcentrum en de gemeente. Ook het
vervangen van de traditionele verlichting door ledverlichting staat
op de agenda. Wĳ zullen als bestuur moeten gaan zoeken naar
financiële hulpbronnen om e.e.a. mogelĳk te maken. Inmiddels is
er ook een soort federatie van buurthuizen Deventer en omgeving
opgericht waarin de Schalm vanaf het begin heeft deelgenomen.
Het streven is om met gemeenschappelĳke uitdagingen zoals het
schoonmaken van panden, uitwisseling van kennis, middelen en
personen samen op te trekken richting gemeente, waarbĳ het
uitgangspunt is “de basis op orde”. Na enkele gesprekken met de
gemeente heeft de raad zich inmiddels achter dit uitgangspunt
geschaard.

Ook streven wĳ naar het uitbreiden van sociale activiteiten en
zoals u misschien gemerkt zult hebben is ons nieuwe bestuurslid
Patricia Bronsvoort druk bezig om activiteiten van verschillende
aard te organiseren, al of niet in samenwerking met het Voor
Mekaar team (voorheen Sociaal team) en andere vrĳwilligers.

Mĳ rest nog u een mooie, rustige jaarwisseling te wensen en voor
2023, veel gezondheid en vrede.

Dick Coulier, Interim-voorzitter

Voorwoord
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Jeu de Boules/ Petanque vereniging DBC Karro-Deux is
een gezellige vereniging met zo’n 80 leden. Zĳ beoefenen
al vele jaren hun favoriete sport op een speelcomplex op
Sportpark Borgele, bestaande uit een groot buiten-
speelveld, een overdekte speelhal (Boulodrome) en een
mooie sportkantine.

Het onderhoud van het complex wordt gedaan door een
enthousiast groepje mensen (7 mannen en 1 vrouw). Deze
klussengroep komt op vrĳwillige basis in wisselende
samenstelling op dinsdagochtend van circa 9.00 tot
maximaal 12.30 uur bĳ elkaar.

De ochtend begint altĳd zeer gemoedelĳk. Onder het
genot van een kopje koffie/thee houdt iedereen elkaar op
de hoogte van zowel de grote als de kleine gebeurtenissen
in het leven. Daarna gaat de groep aan de slag. De werkz-
aamheden bestaan o.a. uit het bladvrĳ houden van het
buitenterrein, onkruid verwĳderen, banen slepen zoals bĳ
tennisbanen. Soms wat snoeiwerk, trottoirs en terras
schoon houden, ramen wassen, reclameborden schoon
maken, incidentele klusjes zoals elektra en timmerwerk.

De gemiddelde leeftĳd van de leden van de klussengroep
is momenteel aan de hoge kant (75+) en sommigen zullen
binnenkort, door lichamelĳk ongemak en veelal met pĳn in

het hart, stoppen met deze veel voldoening gevende
vrĳetĳdsbesteding.

De klussengroep is daarom dringend op zoek naar
helpende handen!

Wenselĳk is dat er mensen bĳkomen (liefst wat jonger)
die op dinsdagochtend geen andere werkzaamheden
verrichten, twee rechterhanden hebben, van gezel-
ligheid én van aanpakken houden en het leuk vinden om
op een vaste ochtend in de week iets te kunnen
betekenen voor de vereniging.
Het levert je veel voldoening, gezellige contacten en
beweging in de buitenlucht op.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
André de Kort, tel.nr. 06-24287931

(Om deel uit te kunnen maken van de klussengroep is het beslist
géén voorwaarde om lid te zĳn of worden van de vereniging,
maar misschien raak je wel net zo enthousiast over de sport
Petanque én de vereniging DBC Karro-Deux als wĳ zĳn en wil je
zelf ook spelen)

Jeu de Boules/ Petanque vereniging DBC
Karro-Deux zoekt Helpende handen!

Karr  -Deux

Vind de schalm leuk op facebook

Bij ons kunt u terecht met kleine 
electrische apparaten zoals:

Koffiezetapparaten, waterkokers, 
strijkijzers etc.

Wij werken op vrijwillige basis tegen onkosten.

Sport jĳ niet (meer) en wil je wel weer
bewegen? Weet je niet wat bĳ je past
of wat er te doen is? De Wĳkmakelaar
Sport en Bewegen helpt je graag!

De Wĳkmakelaar Sport en Bewegen
helpt je bĳ het zoeken en vinden van
een beweeg- of sportactiviteit die
écht bĳ je past. Samen ontdek je wat
je leuk vindt, je wensen zĳn en wat
daarbĳ kan passen, rekening
houdend met jouw situatie. De
Wĳkmakelaar Sport en Bewegen kan
ook helpen bĳ het leggen van
contact met de aanbieder, zodat de
stap naar de activiteit nog eenvoudi-
ger wordt.

De Wĳkmakelaar Sport en Bewegen
is er voor iedereen; jong en oud, voor een groep of voor het
individu.

Ben of ken jĳ iemand die wel wil bewegen, maar niet weet hoe
of waar, neem dan contact op met de Wĳkmakelaar Sport en
Bewegen voor een persoonlĳk gesprek. Er zĳn geen kosten
verbonden aan een gesprek met de Wĳkmakelaar Sport en
Bewegen.

Wĳkmakelaar Sport en Bewegen:
Chantal Herms
Tel: 06-52868731

Wijkmakelaar helpt
met Sport en Bewegen
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Betrokken verenigingen, onbetaalbare
zorg, een groener Overĳssel en meer
sociale verbinding: vrĳwilligers maken
het mogelĳk. Daarom ontvangen
honderd vrĳwilligers, die zich op allerlei
manieren inzetten voor mens en
omgeving, ook dit jaar de Overĳssel
vrĳwilligersprĳs (OVP). De Overĳsselse
vrĳwilligersprĳs is een samenwerking
tussen provincie Overĳssel, Stimuland,
VOSVI en de plaatselĳke vrĳwilligersor-
ganisaties. Van 14 november tot 7
december trokken Provinciale Staten-
leden en gedeputeerden de provincie in
om binnen alle sectoren de vrĳwilligers
in het zonnetje te zetten. Op 2 decem-
ber bezocht CDA Statenlid Bart van
Moorsel Deventer op het AZC
Schalkhaar om de prĳzen uit te reiken.

Winnaars gemeente
Deventer
Ook in 2022 is aan een groot aantal
vrĳwilligersorganisaties gevraagd om
vrĳwilligers te kiezen die een extra blĳk
van waardering verdienen. Van trainer
tot mantelzorger en van bestuurder tot
groene vrĳwilliger. In Deventer zĳn de
volgende vrĳwilligers in de prĳzen
gevallen: Ahmed Haji Omer, Bridget de
Leĳer, Dorien Schaafsma en IVN
Deventer.

Ahmed Haji Omer
Ahmed woont op het Asielzoekerscentrum te Schalkhaar. Een
echte topper die zich wekelĳks inzet voor de #Meedoenbalie
waarbĳ hĳ helpt om andere bewoners van het AZC aan vrĳwilli-
gerswerk, informele taalondersteuning, sport of contact met
locals helpt bemiddelen. Ahmed spreekt vloeiend het Koerdische
het hoofddialect Kurmanci, Arabisch en Engels. Super handig!
Daarnaast is het een hele fijne en gezellige vrĳwilliger waar we
iedere week weer op kunnen rekenen. Ahmed werkt daarnaast als
vrĳwiliger bĳ Ludgerus, waar hĳ ontzettend geliefd is.

Bridget de Leijer
De gemeente Deventer heeft eind maart de eerste noodopvang
locatie aan de Keulenstraat geopend. Ruim 150 Oekraïense
vluchtelingen worden hier opgevangen. Maar voordat deze
mensen opgevangen konden worden, moest het kantoorpand
flink aangepast en verbouwd worden. Dit is voor een groot
gedeelte gedaan met ondersteuning van vrĳwilligers. Bridget
heeft zich vanaf het eerste uur ingezet om de locatie bewoonbaar
te maken. Zĳ was het spin in het web en heeft naast haar baan bĳ
het Saxion zich vol enthousiasme ingezet. Ze was het aanspreek-
punt voor vrĳwilligers, mensen van de bouw, zag wat de
vluchtelingen nodig hadden om een fijne plek te hebben en
zorgde voor dat dit in orde kwam. Haar inzet in van onschatbare
waarde geweest voor het opzetten van de noodopvang aan de
Keulenstraat.

Dorien Schaafsma
Deventer Doet werd onlangs benaderd door Amir Metwally. Amir
volgt wekelĳks taalles bĳ Dorien zowel online via Zoom als fysiek
op het AZC. Hĳ is ontzettend enthousiast over de ondersteuning

en betrokkenheid van Dorien. En volgens Amir zĳn er nog zeker
60 andere vluchtelingen die dat ook zĳn. Dorien doet vrĳwilliger-
swerk bĳ het Taalcafé en is jarenlang een gewaarde vrĳwilliger
geweest bĳ Stichting Vangnet. Amir heeft zelf een stukje
geschreven: Namens de deelnemers van het Nederlandse
taalcafé. We willen graag onze dank uitspreken aan Miss Dorien
voor haar constante steun en eindeloze hulp. Het afgelopen jaar
bood ze nieuwkomers online cursussen aan om Nederlands te
leren. Daarnaast hield ze ook live sessies in de bibliotheek.
Dankzĳ haar constante inzet bereikten veel studenten een
gevorderd niveau in het Nederlands.

Groene vrijwilligersprijs
Er wordt in elke gemeente ook een groene vrĳwilligersprĳs
uitgereikt. Deze is speciaal voor vrĳwilligers die zich inzetten voor
een groener Overĳssel. In de gemeente Deventer ging de prĳs
naar IVN Deventer.

IVN Deventer
IVN Deventer is continu bezig om mensen te werven, geïnteress-
eerd te krĳgen in de natuur op welke manier dan ook. Het bestuur
is altĳd aan het kĳken waar het beter kan en waar er vernieuwd
moet worden, maar behouden vooral ook wat er al heel lang goed
gaat. Deze IVN afdeling kent heel veel actieve leden die ervoor
gaan. Ze hebben onder andere een knotploeg die 2 x per maand
een ochtend landschapsonderhoud uitvoert bĳ particulieren en
boeren. IVN Deventer is weer bezig met de NatuurGid-
senOpleiding (opleiding van 2 jaar) waarin ze een groot aantal
mensen opleiden om natuurgids te worden.

Deventer vrijwilligers ontvangen
Overijsselse vrijwilligersprijs
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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

Donderdag 29 september was de Week tegen Eenzaamheid. Een
week waarin ontmoeten en verbinding centraal stond. Om
aandacht te vragen voor de talloze mooie initiatieven die er door
het land georganiseerd worden, ging het ministerie van VWS met
‘Beppie on Tour’. Op vrĳdag 30 september was Beppie, een opval-
lende camper in jaren ’60-’70-stĳl, te vinden bĳ Gouwe Ouwe in
Borgele, Deventer.

Ruim 80 ouderen kwamen vrĳdag naar Gouwe Ouwe om weer
even terug te gaan naar de tĳd van toen. In het decor van de kroeg
en dancing van weleer werd samen gezongen, gedanst en
gesjanst op live muziek, gespeeld door beroepsmuzikanten. Van
meezingers en tranentrekkers tot rock and roll. Het is een van de
geluksmomenten die mogelĳk gemaakt werden door de lokale
coalitie “Eén tegen Eenzaamheid”: een samenwerkingsverband
van verenigingen, welzĳnspartĳen en organisaties samen met
buurtbewoners en ondernemers. Ook 6 studenten van Saxion
sloten aan.

Beppie stond buiten voor iedereen die even wil beppen. Over
verhalen van toen en nu. Of waar iemand tegenaan loopt. Onder
het genot van een kopje koffie en een koekje. In Deventer was dit
in samenwerking met de lokale partners en Stichting De Tĳdma-
chine. Door samen op te trekken kunnen we mensen laten zien
wat er allemaal is en waar nodig doorverwĳzen naar leuke activ-
iteiten, mooie initiatieven, maar ook naar hulp als dat gewenst is.

‘Gouwe Ouwe is het resultaat van een rondvraag in de wĳk’, geeft
Elise Steunebrink, kartrekker van de lokale partners aan. ‘Wĳ zĳn
met een camper de wĳk ingegaan en hebben mensen uitgen-
odigd om een kopje koffie te komen drinken. Gewoon gezellig en
om te kĳken wat er leeft en ook om de vele mogelĳkheden die

Deventer rĳk is, te laten zien. Op een zeker ogenblik hadden we
zelfs 40 mensen bĳ de camper, het mobiele buurthuis. We
spraken bĳvoorbeeld een meneer die in zĳn woonsituatie
voornamelĳk vrouwen om zich heen heeft. Hĳ miste het
mannelĳk sociaal contact. Diezelfde week is hĳ voorgesteld bĳ
een mannenclub bĳ hem in de wĳk. En buurtbewoners die gezel-
lig samen koffie zaten te drinken bĳ de camper en gedurende het
gesprek erachter kwamen dat ze in hetzelfde portiek wonen. Zĳ
gaan nu vaker koffie met elkaar drinken. Mensen gingen met een
glimlach weer weg bĳ de camper.’

‘In Borgele kwam meerdere keren de wens naar voren om regel-
matig wat te kunnen doen samen in wĳkcentrum De Schalm.
Diverse bewoners wilden meehelpen. De organisatie van Gouwe
Ouwe ondersteunende dit en zette het netwerk van partners in.
Lokale ondernemers en buurtbewoners flyerden en nodigden
buren uit die wel een leuke middag konden gebruiken. Het lokale
Krasse Fratsenkoor verzorgde het voorprogramma. Buurtbewon-
ers hebben hun eigen vervolg op Gouwe Ouwe aangekondigd en
bezoekers uitgenodigd voor nieuwe activiteiten. Het werd een
zeer geslaagde middag. Zo kwamen twee dames laaiend
enthousiast naar buiten: “Wĳ vinden onszelf niet oud, wĳ zĳn
belegen!” riepen ze lachend. “We hebben een geweldige middag
gehad! We hebben alle nummers meegezongen, gedanst, veel lol
gehad en een volgende keer zĳn we er graag weer bĳ!”.

De lokale partners zĳn van plan meer geluksmomenten te helpen
creëren en samen met buurtbewoners, organisaties en onderne-
mers nog meer inwoners van de gemeente te bereiken.

Gouwe Ouwe en ‘Beppie’
on Tour bewegen
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Ik wil graag mĳn hobby met jullie delen, in de vorm van een
workshop. Het heet Decoupage / servettentechniek en hier op
de foto zie je een voorbeeld hiervan.

Er kan van alles gepimpt worden in de 2 uurtjes. Het zou fijn zĳn
dat je zelf een klein voorwerp mee neemt dat je kunt op
pimpen zoals bĳvoorbeeld een bloempotje of glazen potje. De
rest heb ik zelf bĳ me zoals servetten, lĳm en gereedschap.

Data:
woensdagmiddag van de oneven weken van 13.00-15.00 uur.
De eerste keer is op woensdag 4 januari.

Voor deelname dien je je op te geven via: Lies54b@gmail.com

De kosten bedragen 2 euro, inclusief een kopje koffie of thee.

Tot ziens in de Schalm het nieuwe jaar
Groetjes, Lies

Workshop
decoupage

Wie heeft er zin om gezellig samen te knutselen onder het
genot van een kopje koffie of thee ?

Er zĳn heel veel hobby's maar die kun je niet altĳd met iemand
delen, vandaar een "creatieve" avond waar je, je eigen werk/
spullen mee naar toe neemt en toch niet alleen zit.

Het gaat vooral om de gezelligheid, er even uit onder de
mensen. Het mag van alles zĳn, haak je of maak je juist kaarten,
of kleur je veel liever, dat maakt niets uit. Misschien steken we
elkaar wel aan met een nieuwe hobby of kunnen we tips delen.

Data:
De creatieve avond is op donderdag in de even weken.
De datums zĳn 5 jan, 19 jan, 2 febr, 16 febr, 2 maart en 16 maart
van 19:00-21:00 uur.

Voor deelname dien je je op te geven via scrapfun@live.nl

Deelname is gratis inclusief een kopje koffie of thee.

We zien jullie graag komen.
Groetjes van Patricia & Lies

creativiteit op
donderdagavond
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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
13.30-15.30 De creatieve huiskamer
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

(in even weken, 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
13.00-15.00 Workshop Decoupage

(in oneven weken, zie artikel hiernaast)
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
19.00-21.00 Creativiteitsinloop (voor data zie artikel)
19.00-20.00 Schaken jeugd Pallas
20.00-00.00 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 schalm

Op de onderstaande dinsdagen kun je in het café van De Schalm
aanschuiven bĳ de Koffie & Kaart mini workshops. We maken dan

samen een kaart onder het genot van een kopje koffie of thee.

Aankomende data:
Dinsdag 10 en 24 jan, 7 en 21 febr, 7en 21 maart,

4 en 18 maart van 10.00 tot 11.30.

De kosten zĳn € 2,00 incl. kop koffie/thee

Ivm beperkt aantal plekken dient u zich op te geven via Facebook
(www.facebook.com/wĳkcentrum.deschalm.deventer) of e-mail:

scrapfun@live.nl

Graag tot ziens, groetjes Patricia

Koffie&kaart
in de schalm

Zie ook: www.facebook.com/wijkcentrum.deschalm.deventer
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Redactie De Schalmei
Hoofdredactie: Hans Kamp

Redactie: Jan-Boudewĳn Bunt
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 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, talenten
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


