WijDeventer,

Margriet Jannink geeft op
verschillende momenten in de
week een sportles, variërend
van Pilates tot Feldenkrais. Dit
laatste is een sport die iedereen kan beoefenen. Er wordt
vooral gekeken naar wat je wel
kan en welke bewegingen goed
voor je zijn. Bel of mail Margriet
gewoon eens als je eigenlijk toe
bent aan wat beweging maar
niet weet wat nu bij je past.

App meldpunt openbare ruimte
Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal het
niet? Of is uw omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden aan het
Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente en zo helpen Deventer schoon,
heel en veilig te houden. Dat kan via website www.deventer.nl/meldpunt,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App.
Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. U
downloadt deze gratis op uw smartphone in Google Play (Android) en de App Store (Apple).
Zoek op ‘Gemeente Deventer’. De app met het blauwe logo is de officiële app van de gemeente.

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste lezer,
Allereerst wens ik u een heel goed 2019! Voor u ligt een speciale
editie van de WijDeventerkrant. Dit keer bestaat de krant vooral uit
activiteiten in Borgele en Platvoet. Natuurlijk komt er vaak weer wat
bij en valt er soms wat af. Op het moment dat we de krant maakten,
eind 2018, waren dit de activiteiten. En dat is voor zo’n klein buurtje
toch heel veel! Voor ieder wat wils: sporten, knutselen, zingen,
schilderen, noem maar op. Er is vast wel wat voor u bij!

Wist je dat je in de Schalm ook wekelijks kunt volleyballen? Recreatief of competitie. In het
overzicht staan de gegevens van de contactpersonen. Vraag vrijblijvend meer informatie.
Kom es kijken en doe mee, want samen kunst maken…
Geeft je de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je horizon, brengt nieuwe
ontmoetingen, geeft zin in én aan de dag! Misschien komen bij u ook de teken-/schilderkriebels
boven? Meedoen kan! De lessen worden gegeven door schilder en illustrator Charles Michels.
Kijk voor meer info over de schilderlessen op: https://charlesmichels.com/borgele/.

Wijkmanager
Carolien Harkema,
693022,
06 51556423,
c.harkema.otten@deventer.nl

Heel graag wil ik u ook nog attenderen op een klein artikel over
het bewonersplatform. Misschien is het wat voor u! Maar ook als u
alleen maar wat meer wilt weten en niet gelijk mee hoeft te doen,
maak ik graag een afspraak met u. Ik wens u veel leesplezier!
Periodieke uitgave
WijDeventer
januari 2019

Hartelijke groet,
Carolien Harkema, wijkmanager.

Jongerenwerker
Deniz Kalay
06 24863274
d.kalay@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Jan Jaap Kolkman
693204

Sociaal team

Vindt u zingen af en toe ook zo heerlijk?
In de Schalm zijn twee heel verschillende koren actief, onderstaand koor werkt
bijvoorbeeld samen met een dirigent. Kom
gewoon eens kijken of het wat voor u is.

0570 695399
borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl
Inloopspreekuur
dinsdag 9.30-11.00 uur in De Schalm

Toezichthouder
Senior toezichthouder
gemeente Deventer
Daniël Ruiter
14 0570
d.ruiter@deventer.nl

Wijkagent
Esther Oosterlaar
0900 8844

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Oldstars Deventer Walking Football is voor
mensen vanaf de 60. Voetballen, maar dan
wel volgens ‘aangepaste’ regels. Namelijk:
niet hard lopen, geen slidings, bal niet
hoger spelen dan de heup, en tactiek staat
voorop. Door deze regels kun je nog lekker
lang voetballen! Doe ook een keer mee op
woensdag vanaf 13.30 tot 16.00 uur, de
eerste drie keer is het gratis. Neem gewoon
eens contact op met Leroy Groenendijk of
Tim van Beek, via telefoonnummer 0570
503930.

Een laagdrempelige creatieve
activiteit. Je schuift gezellig
aan op maandagmiddag
vanaf 13.30 uur om zo’n
anderhalf uur in gezelschap te
handwerken, schilderen of wat
je zelf ook maar leuk vindt om
te doen. De groep varieert qua
aantal, maar er zitten eigenlijk
altijd wel minimaal 5 mensen
aan de gezellige tafel in de
Schalm. Benieuwd? Bel eens
met Wendy Lenstra van het
sociaal team. Zij kan je er van
alles over vertellen.

BORGELE/PLATVOET

Activiteiten Borgele/Platvoet
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag
zondag

WAT
Pilates
Krasse Fratsenkoor
Feldenkrais
Schilder- en tekenlessen
Creatieve Huiskamer
Bloemschikken
Badminton
Deventer fotokring (1x per 14 dagen)
Toneelgroep De Schalmspelers
Fysio-seniorengym
Jazzgymnastiek (3 groepen)
Handwerken
Zitgym
Puzzelclub
Yoga
Volleybalcompetitie Borplat
Bridgeclub Deventer
Feldenkrais
Koken en bakken
Bewegen in balans 70+
Bridge integraal
Oldstars Deventer Walking Football (voor 60
plussers)
Bingo
Pilates
Volleybal recreanten
Biljarten
Pilates
Taal en ontmoeting (voor vrouwen met
een multiculturele achtergrond)
Openbare Bibliotheek
Hobbyclub
Sport-fit
Bingo (eerste donderdag van de maand)
Bingo (derde donderdag van de maand)
Spelletjesmiddag
Kaarten maken
Yoga
Schaken jeugd
Schaken
Feldenkrais
Weekafsluiting
Katholieke dienst
Yoga
Biljarten
Ouderenyoga
Filmmiddag
Zanggroep senioren
Kinderdisco (tot 12 jaar) (derde vrijdag van de
maand)
Koffie drinken House of Hope
Handboogschieten (november t/m april)
Kerkdienst na afloop koffie
Tafel van Thomas
Darten

HOE LAAT
09.30 - 10.30 uur
10.00 - 11.30 uur
10.45 - 11.45 uur
12.30 - 15.00 uur
13.30 - 15.00 uur
15.00 uur
19.30 - 20.30 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 22.30 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
10.00 uur
10.30 - 11.30 uur
15.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.30 - 21.30 uur
19.30 - 23.00 uur
19.45 - 20.45 uur
10.00 uur
10.15 - 11.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.30 - 16.00 uur

WAAR
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
Bloemendal (Trefpunt-begane grond)
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
Bloemendal (3e etage)
Bloemendal (2e etage)
Bloemendal (Trefpunt-begane grond)
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
Bloemendal (3e etage)
De Schalm
De Schalm
Sportpark Borgele (FC RDC)

INFO/AANMELDEN
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl
Merel Harkink/Fit-ART, 06 48638605/ merel.harkink@gmail.com
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl
Charles Michels/Fit-ART, 06 16150502
borgele-platvoet@ socialeteamsdeventer.nl
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
0570 670731 , wijkcentrumdeschalm@home.nl
Hein Hendrix, 06 46385319 of secretaris@deventerfotokring.nl
Henk de Graaff: 0570 653488
0570 670731 , wijkcentrumdeschalm@home.nl
0570 670731 , wijkcentrumdeschalm@home.nl
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Raster, 0570 611247, mw. Sietske v.d. Veer
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Berry Steenbruggen, www.yogaberrydeventer.nl
Bert Oolman, 06 44080326
www.nbbclubsites.nl/club/10008
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl
Henk Lankhorst, 06 34318345
Leroy Groenendijk of Tim van Beek, 0570 503930,
sportievevereniging@ sportbedrijfdeventer.nl
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl
William Soumeru, soumew@hetnet.nl
0570 670731 , wijkcentrumdeschalm@home.nl
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl
borgele-platvoet@ socialeteamsdeventer.nl

15.00 uur
18.30 - 19.30 uur
18.45 - 22.30 uur
19.00 - 23.00 uur
19.45 - 20.45 uur
09.30 - 11.30 uur

Bloemendal (Trefpunt-begane grond)
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm

09.45 uur
10.00 uur
13.15 - 14.30 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
15.00 uur
18.30 uur
18.45 - 22.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 01.00 uur
09.30 - 10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur (eerste vrijdag van de
maand)
13.00 - 14.00 uur
13.30 - 17.30 uur
14.30 - 15.30 uur
14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
19.30 - 22.00 uur

Bloemendal (Trefpunt)
Bloemendal (3e etage)
De Schalm
De Schalm
De Schalm
Bloemendal (Trefpunt)
Bloemendal (3e etage)
De Schalm
De Schalm
De Schalm
De Schalm
Bloemendal (Ontmoeting)
Bloemendal (Ontmoeting)
De Schalm
De Schalm
De Schalm
Bloemendal (Trefpunt)
De Schalm
De Schalm

Berry Steenbruggen, www.yogaberrydeventer.nl

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
10.00 - 12.00 uur
13.00 uur (2e zondag van de maand)
19.00 - 22.00 uur (even weken)

De Schalm
De Schalm
De Schalm
Thomas Wildey
De Schalm

www.houseofhopedeventer.nl
Karel Zuethoff, 06 81462430, handboogschieten@zuethoff.nl

Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Raster, 0570 611247, Marijke Bos
0570 670731 , wijkcentrumdeschalm@home.nl
Raster, mw. A. Goosen, 0570 614262
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
Berry Steenbruggen, www.yogaberrydeventer.nl
Pallas, www.dsgpallas.nl
Pallas, www.dsgpallas.nl
Margriet Jannink, www.margrietinbeweging.nl

Berry Steenbruggen, www.yogaberrydeventer.nl
Dagbesteding Bloemendal: 0570 646451
borgele-platvoet@ socialeteamsdeventer.nl
0570 670731 , wijkcentrumdeschalm@home.nl

uiterlijk woensdag bij: Henry Bos (06 16453924)
0570 670731, wijkcentrumdeschalm@home.nl

KOSTEN
€ 19,- per maand
€ 22,- per maand
€ 19,- per maand
€ 12,- per les
gratis, behalve koffie/thee
€ 4,35 (incl. koffie/thee)
€ 61,50 per jaar
€ 65,00 per jaar
€ 51,50 per jaar
€ 135,-/jaar (leden wijkvereniging) en € 150,-/jaar (niet-leden)
€ 61,50/jaar (leden wijkvereniging) en € 81,50/jaar (niet leden)
€ 4,35 (incl. koffie/thee)
€ 3,60 per les
€ 2,70 (incl. koffie/thee)
€ 34,-/maand, € 160,-/5 maanden, € 300,-/10 maanden
€ 124,- per jaar
seizoen 2018/2019: € 80,€ 19,- per maand
€ 4,35 (incl. koffie/thee)
€ 17,50 per maand (incl. koffie/thee)
€ 2,- per keer
€ 99,- per seizoen
€ 4,35 (incl. koffie/thee)
€ 19,- per maand
€ 70,- per jaar
geen
€ 19,- per maand
€ 1,50 per keer
geen
€ 4,35 (incl. koffie/thee)
€ 4,00 per les
geen
geen
€ 2,70 (incl. koffie/thee)
€ 4.35 (incl. koffie/thee)
€ 34,-/maand, € 160,-/5 maanden,€ 300,-/10 maanden
€ 45,- of € 70,-, afhankelijk van soort lidmaatschap. Zie website
€ 50,-, € 75,- of € 125,-, afhankelijk van soort lidmaatschap. Zie website
€ 19,- per maand
geen
geen
€ 34,-/maand, € 160,-/5 maanden,€ 300,-/10 maanden
geen
€ 34,-/maand, € 160,-/5 maanden,€ 300,-/10 maanden
€ 2,70 (incl. koffie/thee)
€ 1,- per keer
entree € 1,geen
per jaar € 130,- (volw.), € 115,- (jeugd 14-17), € 100,- (jeugd tot 13)
geen
7,50 per persoon
geen

Locaties
Bloemendal (dagbesteding)
De Schalm
Sportpark Borgele
Thomas Wildey

ADRES
Het Laar 1
Dreef 1
Bredenhorst 183-189
J.P. Thijsseweg 100

TELEFOONNUMMER
0570 646451
0570 670731
06 22552902
088 9210322

Verenigingen
Bridgeclub Deventer
Deventer Boules Club
Karro-Deux
Drijver's Tennisclub
Deventer Tafel Tennis Club
Deventer
Schaakgenootschap Pallas
FC R.D.C. (voetbal)
Tennisclub De Schapekolk
Volleybalvereniging Borplat

LOCATIES
De Schalm
Sportpark Borgele

MEER INFORMATIE
www.nbbclubsites.nl/club/10008
www.karrodeux.nl

Platvoetsdijk 2
Sportpark Borgele
De Schalm

www.drijverstc.nl
www.dttc-deventer.nl
www.dsgpallas.nl

Sportpark Borgele
Sportpark Borgele
Sporthal De Schalm

www.fcrdc.nl
www.schapekolk.nl
www.deschalm-deventer.nl

Een bewonersplatform?
In deze tijd van computers lijkt het wel alsof mensen steeds meer binnen leven. Zelfs je
boodschappen kun je bestellen. Toch hebben mensen ook behoefte aan contact, even
de deur uit voor een praatje of gezellig samen wat ondernemen. Maar ook: bijpraten met
andere moeders over dingen waar je in de opvoeding tegen aan loopt of gewoon gezellig
samen koffie drinken. Hoe vind je elkaar, hoe weet je waar je naar toe kunt in Borgele? Of in
de Platvoet? En wat er allemaal te doen is?
Kent u mijnbuurtje.nl? Een bewonersplatform dat op verschillende plekken in het land door
bewoners wordt onderhouden. Heel laagdrempelig, je doet waar je goed in bent en wat je
leuk vindt. Geen urenlange vergaderingen terwijl je eigenlijk liever gewoon wat doet. Of
misschien past het beter bij u om in beeld te brengen wat er allemaal leeft in de buurt. Je
doet het samen, maar wel in je eigen tempo.
Ik wil u graag meer vertellen over wat mijnbuurtje.nl nu inhoudt. Het klinkt heel digitaal,
maar dat is maar een klein onderdeel. Het houdt vooral in: met elkaar een levendige buurt
in beeld brengen en onderhouden. Bel of mail mij, dan maken we een afspraak. (Carolien
Harkema, 06 515 56 423 of c.harkema.otten@deventer.nl).

