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Willen we markt in Schalkhaar?
Al veel positieve reacties
Een leuke markt in het centrum van Schalkhaar?
Dichtbij winkels, Lindeboom en dorpsplein?
Zo’n 15 kramen met levensmiddelen of handige en
leuke artikelen. Een plek waar je gezellig kunt
rondlopen en mensen ontmoet.
Als je het zo stelt, willen we morgen al zo’n markt. En waarom ook
niet. Een aantal mensen heeft de
koppen bij elkaar gestoken en onderzoekt de mogelijkheden. Wat is
de bedoeling?
Op het terrein hoek Timmermansweg/ Lindeboomsweg een marktlocatie maken. Dit stukje grond hoort
bij partycentrum De Lindeboom en
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de eigenaren
willen het beschikbaar
stellen aan de
gemeente,
die het marktbeheer voert.
Voor
een
marktfunctie moet de grond eerst
bestraat worden, want er moeten
natuurlijk vrachtwagens over
kunnen rijden voor aan- en afvoer
van goederen. Naast de wekelijkse
markt kunnen er bijvoorbeeld op
zaterdag een of meer standwerkers komen en van tijd tot tijd
(kleinschalige) evenementen georganiseerd worden.
Op dit moment is er een klein
marktje op donderdagmiddag op
de parkeerplaats achter de Lindeboom. Een weinig in het oog vallende plaats en hoewel er redelijk
wat vaste klanten zijn, is dit
marktje niet enorm succesvol. De
hierboven genoemde locatie is een
stuk aantrekkelijker. Het valt beter
in het oog en er is een duidelijke
aansluiting met het winkelgebied
en het dorpsplein. En vermoeide
bezoekers strijken even neer op
het (nog aan te leggen) terras voor
café De Beuk.
Er zal worden begonnen met het
verplaatsen van de huidige kramen, maar groei is voorzien. De gemeente moet hiervoor toestemming geven en als wij in Schalkhaar
de markt niet krijgen, dan wordt
het waarschijnlijk De Vijfhoek. Dan
zijn onze kansen definitief voorbij.
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Bovendien zullen dan de standhouders die nu iedere donderdagmiddag naar Schalkhaar komen
waarschijnlijk ook op termijn afhaken. Niet bepaald een positieve
ontwikkeling.
Sociale functie
Het Platform vindt het toewijzen
door de gemeente Deventer van
een markt aan Schalkhaar een goede ontwikkeling voor het dorp. Er
is meer bedrijvigheid, het werkt
sfeerverhogend en heeft een
sociale functie. Dat is mooi voor
inwoners en winkeliers en komt de
leefbaarheid ten goede.
Toch maken we wel een kanttekening vooraf: meer bedrijvigheid
betekent automatisch ook meer
drukte, wat je kunt vertalen als
meer auto’s. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits je de zaken
goed regelt. Wij vinden dan ook
dat er eerst goede parkeermogelijkheden moeten komen. Deze
zijn er rondom De Lindeboom voldoende, maar dan moet je het terrein anders inrichten. Enerzijds
hoeft het Lindeboomterrein geen
openbare parkeerplaats te worden, anderzijds moeten buurtbewoners geen last hebben van activiteiten bij de Lindeboom.

Tot nu toe hebben we eigenlijk
alleen positieve geluiden over een
markt in Schalkhaar gehoord. Dat is
mooi, want een voorwaarde voor
het toewijzen van de markt aan
Schalkhaar is dat er voldoende
draagvlak is onder de dorpsbewoners. Dat lijkt dus wel goed te
zitten, maar mocht u er anders over
denken, laat het ons dan snel weten.

Nog even iets anders: de beheerders van de Lindeboom hebben
plannen voor de ruimte rondom de
zalen. Er is overleg met de
gemeente en een projectontwikkelaar, maar het is nu nog niet zo
duidelijk wat de mogelijkheden
zijn. Het Platform adviseert mensen
in de directe omgeving alert te zijn
en informatie in te winnen bij de

betrokkenen. Maar vooralsnog
eerst graag een markt, waardoor de
dorpskern van Schalkhaar steeds
leuker wordt.
Ankie Pannekoek

Veel reacties op ruimtelijke visie
Maar liefst bijna 300 inspraakreacties zijn er bij de gemeente binnengekomen over de ruimtelijke visie voor het
dorp. Een flink deel van de inspraak was gegenereerd door de Actiegroep Schalkhaar Autoluw, een initiatief van
aanwonenden van de Koningin Wilhelminalaan. Mooi dat hier zoveel mensen op hebben gereageerd. Het geeft
aan dat het onderwerp verkeer ons erg na aan het hart ligt.
De reacties zijn momenteel onderwerp van studie bij de ambtenaren van de gemeente; zij bereiden een inspraaknota voor. Deze wordt in mei aangeboden aan B&W (en dus niet in maart), waarna in juni behandeling
door de raad plaatsvindt. De aangepaste visie komt nog voor de zomer beschikbaar.
Het Platform Schalkhaar heeft aangedrongen op directe betrokkenheid vanuit het dorp bij de voorbereiding van
de inspraaknota. Met name over het onderwerp verkeer willen wij medezeggenschap. Per slot van rekening
kennen de Schalkhaarders de situatie in hun dorp het best en inmiddels is ook duidelijk dat er veel verkeerstechnische kennis in het dorp aanwezig is. Het Platform houdt de vinger aan de pols.

Ontwikkeling terrein
Garage Grouwstra
Inmiddels zijn de auto’s, en de daarmee gepaard
gaande overlast, al bijna een jaar weg. Bent u ook zo
nieuwsgierig naar wat er met het terrein en de
gebouwen gebeuren gaat? Wij wel, dus hebben we
maar eens gebeld met de projectontwikkelaar. Die kon
ons nog niet zoveel informatie geven. Wel dat er
inmiddels een marktanalyse is gedaan en een telefonische enquête onder omwonenden is gehouden. De
hieruit verkregen informatie wordt gebruikt voor de
verdere ontwikkeling van de plannen. Men heeft zeker
nog een aantal weken nodig voordat concretere informatie beschikbaar is. Wel verzekerde men ons dat de
omwonenden in ieder geval zullen worden geïnformeerd nog voordat de plannen definitief zijn.

Extra verlichting langs de Oerdijk
tussen Kolkmansweg en Vosmanskamp
Een bewoner van de Oerdijk, de heer Oosterhuis, heeft bij de gemeente en de wijkaanpak een vraag ingediend
voor extra verlichting van het trottoir langs de Oerdijk. Hij had deze situatie enkele jaren geleden, zonder succes,
bij de toenmalige gemeente Diepenveen ook al aan de orde gebracht. In de loop van de jaren is het door de
groei van de bomen helemaal donker geworden. In samenspraak met andere omwonenden is hij opnieuw voor
deze situatie in de pen geklommen. De gemeente heeft de situatie onderzocht en geconstateerd dat het verlichtingsniveau op de vrijliggende stoep inderdaad te mager is en wil in het begin van 2004 samen met omwonenden de situatie aanpakken. Het gaat hier om het bijplaatsen van drie extra verlichtingspunten, zodat in de avonden nachtelijke uren nagenoeg alles verlicht is. De afdeling ‘Verlichting’ van de gemeente Deventer ontbreekt het
aan voldoende financiële middelen om op dit soort burgerinitiatieven in te gaan, maar dankzij de inzet van de
heer Oosterhuis is het met hulp van Wijkaanpak toch financieel rond gekomen. Omwonenden worden te zijner
tijd bij de uitvoering betrokken en op de hoogte gebracht.
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Over zorg en meer van Park Braband
door Ankie Pannekoek
In de nieuwe structuurvisie voor
Schalkhaar is flink wat ruimte
ingepland voor ouderenwoningen.
Veel ouderen hebben daarbij aangegeven dat winkels en voorzieningen goed te voet bereikbaar
moeten zijn. Dit impliceert dat
woningen het best dicht bij het
dorpscentrum kunnen komen.
De overheid stimuleert mensen om
langer zelfstandig te blijven wonen
en veel oudere mensen willen dit
zelf ook graag. Belangrijk daarbij is
dan wel dat er verzorging is
wanneer dit nodig is. Joop Koens is
nu ruim een jaar locatiemanager
van Woon- en Zorgcentrum Park
Braband aan de Wissinkhof in
Schalkhaar, dat onderdeel is van
Zorggroep De Leiboom. Naast Park
Braband maar onder hetzelfde dak
bevinden zich de woningen van het
Wissink, dat eigendom is van
Woningstichting De Marken. Hier
ligt het accent op zelfstandig wonen terwijl bij Park Braband het
accent ligt op het verlenen van
zorg.
De plannen in de Schalkhaarse
structuurvisie stroken met de
ideeën van Joop om de dienstverle-

Hoe kom ik in Park Braband?
Wie erover denkt zijn eigen
woning te verruilen voor een
plek in het Wissinkhof of Park
Braband komt terecht bij het
RIO, het Regionaal Indicatie
Orgaan. Deze onafhankelijke
instantie bepaalt op basis van
gesprekken met u uw zorgbehoefte en de urgentie van
plaatsing. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Op basis van
het advies krijgt u een woning
toegewezen in een aanleunwoning of zorgcentrum. De tijd die
hiermee gemoeid is wisselt nogal, maar momenteel maakt u
goede kans om snel een woning
te krijgen. De mensen van Park
Braband helpen u graag op
weg.

ning van Park Braband uit te
breiden. Dat wil zeggen, niet meer
exclusief voor de bewoners aan het
Wissinkhof, maar ook daarbuiten.
Joop Koens: ‘Een soort aanleunwoningen op afstand, waar wij ook de
steun en zorg kunnen bieden die
nodig is. Wij hebben bijvoorbeeld
extra capaciteit in dagzorg,
waarvan mensen op indicatie van
de huisarts of het RIO gebruik
kunnen maken. Ik zie in de praktijk
hierdoor vaak mensen opbloeien,
zij hebben structuur in hun dag en
door alle prikkels overdag slapen ze
’s nachts ook beter. Verder kun je
denken aan een servicepakket voor
het uitvoeren van klusjes in huis, inrichting van de nieuwe woonstek of
hulp bij financiële zaken. Maar belangrijk is vooral dat mensen niet
vereenzamen.‘ Momenteel is er
overleg met thuiszorg om te kijken
waar deze beide instanties elkaar
kunnen aanvullen en versterken.
Joop Koens is enthousiast over de
energie die veel bewoners van het
zorgcentrum aan de dag leggen. Er
komen vanuit de mensen zelf veel
initiatieven om leuke of interessante dingen te organiseren. ‘Het is
hier een levendige boel.’ Bij Park
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Braband is ook vrij veel aanloop,
wat maakt dat het er overdag een
actieve bedoening is. Toch zou Joop
nog wel meer mensen over de vloer
willen hebben. ‘Wij zijn gewoon
een deel van het dorp en willen
erbij horen, ieder kan hier gerust zo
binnenlopen.‘ Om die openheid
nog eens te onderstrepen is er veel
aandacht besteed aan de open dag
op 20 maart. Dit is een nationaal
evenement van alle verzorgingshuizen; de Leiboom heeft dit keer
gekozen voor Park Braband. Juist
ook omdat dit woon- en zorgcentrum zo positief wordt gewaardeerd door bewoners (eigenlijk
horen we cliënten te zeggen) en familieleden. Joop hoopt dat er veel
mensen uit Schalkhaar een kijkje
komen nemen. Wie weet welke
contacten hier nog uit voortkomen.
Tot slot nog enkele concrete
wensen vanuit Park Braband: Een
bushalte voor de deur, vernieuwing
van het voetpad langs de Wilhelminalaan waarbij de hobbels vanwege de boomwortels worden
weggenomen en een groter terras
in de voortuin.
Daarnaast is er ook nog altijd
plaats voor meer vrijwilligers.

Maak kennis met. . .
Bep Westerbeek
door Inge Sipman
Over alle plannen die de gemeente heeft met onze woonomgeving beslist uiteindelijk de Gemeenteraad. In die Raad zitten ook
inwoners van Schalkhaar. Het leek ons een leuk idee om die
“Schalkhaarse” raadsleden eens aan u voor te stellen. De
komende tijd zult u in ieder nummer kennis kunnen maken met
één van hen. We beginnen met Bep Westerbeek, raadslid
namens de VVD sinds 2000. Zij woont sinds 1982 in Schalkhaar,
aan de Rozebotteltuin.
Wat doe je naast je
raadslidmaatschap?
Ik ben vroeger advocaat geweest,
maar dat beroep oefen ik niet meer
uit. Ik besteed een groot gedeelte
van mijn tijd aan het raadslidmaatschap.
Wat zijn de onderwerpen die je
in de Raad het meest bezighouden?
Ik voel me het prettigst bij onderwerpen, waar ik helemaal achter
kan staan. Zo heb ik me bijvoorbeeld enorm ingezet voor het realiseren van een dak- en thuislozenopvang voor verslaafden in de binnenstad. Ik vind het de moeite waard
om me in te zetten voor deze groep
mensen, die dit niet zelf kan. Op dit
moment is er een plek gevonden
aan de Polstraat en daar moeten we
met elkaar iets goeds van maken.
Ook cultuur is zo’n onderwerp.
Zoeken naar wat belangrijk is voor
mensen en wat, zonder onze gezamenlijke inspanning, niet gebeuren
zal.
Financiën vind ik minder leuk.
Lange staten met getallen spreken
me minder aan dan dingen voor
mensen. Dat wil niet zeggen dat ik
het kostenplaatje uit het oog verlies. Uiteindelijk is dat heel bepalend als we met elkaar dingen willen bereiken. Maar ik ben blij dat er
anderen zijn die heel goed kunnen
uitrekenen wat dingen kosten. En
met de resultaten van hun werk kan
ik dan weer aan de slag.
Wat geeft je in je werk in de
Raad de grootste voldoening?
De contacten met mensen. Door
mijn raadslidmaatschap kom ik in
contact met mensen die ik anders

misschien nooit ontmoet zou hebben. Zo kreeg ik kortgeleden een
uitnodiging voor een feestelijke
maaltijd in de moskee. Dat was een
hele leuke avond! Ik heb geleerd
van dit soort uitnodigingen gebruik
te maken en er van te genieten. De
ervaringen die ik hierbij opdoe
gebruik ik weer in mijn werk in de
Raad.
Waarom heb je voor Schalkhaar
als woonplaats gekozen?
We woonden in Nijmegen toen
mijn man een baan kreeg in het
Deventer Ziekenhuis. We wilden
graag in de buurt van zijn werk
wonen en kwamen daardoor ook in
Schalkhaar terecht. Dit huis stond al
enige tijd te koop. Toen we er
gingen kijken zat er een goudvinkje
op het hek. Ik dacht, dat moet wel
een goed plekje zijn.
Wat is voor jou de meest karakteristieke plek in Schalkhaar?
Als ik vanaf de Oostewechelsweg
ons buurtje inrijd, dan ben ik thuis.
Daarnaast vind ik het gebied langs
de Zandwetering erg mooi. Ik mag
daar erg graag wandelen.
Wat mis je in Schalkhaar?
Ik zou graag willen dat er meer
gebeurde in de dorpskern. Er zou
wat mij betreft meer levendigheid
moeten zijn. Dat is toch belangrijk
voor een dorp. Verder moeten we
er voor zorgen dat ook jonge
mensen zich betrokken voelen bij
het dorp. Ik zie daar zeker ook een
rol voor het Platform.
Waar ik echt de pest aan heb, dat
zijn de poeproutes. Wat mij betreft
mogen die heel snel weer verdwijnen. Een hond moet toch lekker los
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kunnen lopen. Als alle hondenbezitters, net als ik, een tuinschepje
meenemen om de hondenpoep op
te ruimen, dan zijn die poeproutes
helemaal niet nodig.
Hoe ziet Schalkhaar er volgens
jou in 2025 uit?
Dan zal er ongetwijfeld meer
bebouwing zijn rond het dorp. Die
huizen zijn nodig om voor iedereen
een woning te hebben. Ook het bedrijventerrein zal er moeten komen. Dat is beslist geen coup van
Deventer. De gemeente Diepenveen is begonnen met de plannen.
Wel moeten we met elkaar zorgen
er het beste van te maken. Het
Schalkhaarse gevoel kunnen we
desondanks wel vasthouden als we
daar met z’n allen ons best voor
doen.
Wat vind je van de activiteiten
van het Platform Schalkhaar?
Ik vind het heel goed wat jullie
doen en het Informatiebulletin lees
ik graag. Misschien kunnen jullie
nog iets doen aan activiteiten op
het Dorpsplein. Er is zoveel energie
in gestoken om dat te krijgen. Daar
moeten nu ook echt dingen gaan
gebeuren.
Waarom moeten de mensen in
Schalkhaar op jou(w partij)
stemmen?
Mijn partij vindt mensen belangrijk.
Alle mensen! Men moet zijn eigen
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Niet van hogerhand alles opleggen, maar mensen kansen geven. Stimulerend bezig zijn; om
mensen zelf de dingen te laten
doen. Daar geloof ik in en daar zet
ik me voor in.

(Voorlopig) programma
Schalkhaar Life! 2004
Het voorjaar nadert met rasse schreden, en daarmee nadert ook
de volgende editie van Schalkhaar Life!. Op vrijdag 21 mei begint
dit drie-daagse evenement met de officiele ingebruikname van
het dorpsplein bij de kerk. Dit zal op ludieke wijze gebeuren,
nadere details kunnen wij u binnenkort melden. Daarnaast is de
kermis terug in Schalkhaar! Vanaf de opening op vrijdagavond
tot zondagavond zal er onder andere een draaimolen, een vliegtuigmolen, een schiettent, en nog diverse andere attracties
rondom de Lindeboom opgesteld staan.
Hieronder treft u het voorlopig programma van
Schalkhaar Life 2004!
Vrijdag 21 mei

Zaterdag 22 mei

Zondag 23 mei

18.30 Officiele
ingebruikname
dorpsplein
18.30 Opening
Kermis
19.00 Mini-playbackshow
in de Lindeboom
21.00 Feest
in de Lindeboom,
speciaal voor jongeren

13.00 Opening Kermis
13.00 Start kinderspelen
13.00 Start “sportieve activiteiten”
(hardlopen, fietsen en
skeeleren,
onder voorbehoud)
15.30 Kluun-wedstrijden

11.00 koffieconcert in de Lindeboom
met “Happy Days”
12.00 Start grote braderie met o.a.
straattheater en stands van de
Schalkhaarse ondernemers en
verenigingen
koetsentocht door Schalkhaar
kinderrommelmarkt
live muziek op diverse locaties
op diverse locaties terrasjes
oude ambachten
12.00 Opening Kermis

20.00 Schalkhaars Songfestival,
met aansluitend daarop
groot feest in de Lindeboom
met de band “Fragment”!

Er wordt druk gewerkt samen met diverse instanties en verenigingen om het programma helemaal definitief in
te vullen. Hierboven treft u het programma in grote lijnen, andere spectaculaire evenementen zijn niet uit te
sluiten!
Voor het Schalkhaars Songfestival zoeken wij nog naar onbekend talent! Op het grote podium in de Lindeboom,
onder de echte spotlights, bieden wij u de gelegenheid om u muzikale talent te showen, playback of live
gezongen! Geef u hiervoor op bij Martin Koot (martinkoot@hetnet.nl of 0570-624424).
Jurgen Grolleman

Veel publiciteit voor Deventer Ziekenhuis
Bouw start in april
In de derde week van januari heeft
het Deventer Ziekenhuis zijn nieuwbouwplannen gepresenteerd. Krant
en televisie, maar ook direct omwonenden uit Schalkhaar en de Bekkumer waren uitgenodigd. De
architect legde uit hoe tot de huidig
gekozen vorm van het nieuwe
gebouw is gekomen. Uitgangspunten waren functionaliteit, goede
logistiek en een natuurlijke over-

gang met de omgeving. Dit laatste
lijkt aardig gelukt en daar kunnen
we blij mee zijn, want je moet er
niet aan denken dat de Rielerenk
helemaal versteent. Het is al erg
genoeg dat er – hoe fraai het
ontwerp ook is – een stuk van dit
natuurgebied afgesnoept is.
Het nieuwe ziekenhuis zal vanuit
Schalkhaar lopend en met de fiets
snel en veilig te bereiken zijn via
5

het Mensinksdijkje. Wie met de
auto wil of moet, kan het snelst via
de Henri Dunantlaan en Bolkesteinlaan de hoofdingang bereiken.
Het heien begint in april en volgens
de planning zijn medio 2007 de
eerste patiënten welkom. Belangstellenden kunnen in de hal van het
huidige ziekenhuis aan de Fesevurstraat een maquette bekijken.

Voortgang Taakgroep BVD
De leden van de taakgroep BVD
(Behoud van publieke Voorzieningen in onze Dorpen) hebben de
afgelopen maanden gepraat met
vertegenwoordigers uit de dorpen
Okkenbroek, Lettele, Diepenveen
en Schalkhaar. In ieder dorp is er
een (goed bezochte) bijeenkomst
geweest. Zo waren er gesprekspartners vanuit de dorpshuizen, openbare bibliotheek, kinderopvang,
basisscholen, woningstichting. De
plaatselijke belangenorganisaties
van onze dorpen waren uiteraard
ook vertegenwoordigd.
Iedereen is het wel mee eens dat de
voorzieningen in de dorpen moeten blijven en eventueel ook worden verbeterd. Welke kansen liggen er per dorp en wat zijn de bedreigingen? De taakgroep heeft
zich georiënteerd op onderzoeken
die de laatste tijd hebben plaatsgevonden naar het voorzieningenniveau in kleine kernen. Ook hebben
de leden van de taakgroep op 28
januari 2004 een bezoek gebracht
aan de kennisdag Sociaal Vitaal
Platteland in de Brabanthallen te
Den Bosch. Vanuit de taakgroep
was er veel belangstelling voor de
onderwerpen Servicewinkel, Kulturhus en Digitaal.
Donderdag 26 februari is in het Hof
van Salland te Diepenveen een centrale bijeenkomst gehouden met de
gesprekspartners en de belangenorganisaties van alle dorpen. Tijdens deze bijeenkomst is het concept Rapport van de taakgroep BVD
besproken. Alle aanwezigen zijn
akkoord gegaan met dit rapport.
Wel zullen nog wat kleine aanpassingen en toevoegingen in dit rapport verwerkt worden.
Waar gaat het in het rapport
over?
Maatschappelijke organisaties kijken anders tegen een dorp aan dan
de lokale overheid. Een dorp kan

voor iemand die er woont een andere betekenis hebben dan voor
een bedrijf dat er gevestigd is.
Maar het is in ieders belang om de
leefkwaliteit van een dorp in stand
te houden en, liever nog, te verbeteren. De taakgroep is er van overtuigd geraakt, dat er kansen liggen
voor verdergaande samenwerking
met de betrokken partijen. Daarmee kan de doelmatigheid van de
dienstverlening worden verbeterd,
de accommodatie beter worden
benut en deze samenwerking zou
zelfs verbetering van het aanbod
kunnen opleveren.

De taakgroep is van mening dat
voor Schalkhaar een beweging in
gang gezet moet worden tot concentratie van voorzieningen. Door
de beschikbare budgetten voor exploitatie, zowel personeel als
gebouwen, samen te voegen kan er
een robuust conglomeraat van
voorzieningen ontstaan, waarbij de
kwaliteit van het gebodene verhoogd kan worden en er wellicht
efficiencywinst behaald kan worden. Dit kan inhouden dat er locaties gesloten worden, zie vervolgens worden samengevoegd in een
andere locatie. De taakgroep denkt
dat ‘t Haarhuus een geschikte plek
hiervoor is. Het is een locatie waar
men efficiënter gebruik kan maken
van de beschikbare ruimten en

waar een gemeentelijke servicepunt gehuisvest kan worden (digitaal loket met spreekuur op afspraak). Om met de betrokken partijen de komende tijd te kunnen
overleggen, moet er misschien wel
een projectleider aangetrokken
worden, die boven de partijen
staat. Om dit te bekostigen zal er
een budget beschikbaar gesteld
moeten worden door de gemeente.
Hoe nu verder?
Het rapport van de taakgroep BVD
is begin maart aan het college van
B&W overhandigd. De taakgroep
verwacht dat het college van B&W
de aanbevelingen uit het rapport
zal overnemen en ter besluitvorming zal voorleggen aan de gemeenteraad, teneinde de uitvoering hiervan mogelijk te maken. Wij
verwachten dat de gemeente voor
de zomer van 2004 positief zal
reageren op het rapport.
Tevens wordt het rapport ter kennisname aan het Dorpenplatform
gestuurd. Dit kan dan, indien
nodig, zijn zienswijze op het rapport aan B & W te kennen geven.
De Taakgroep zal in de tussentijd
niet stil zitten en wachten op het
antwoord van B&W en de raad.
In ieder geval gaan we in Schalkhaar op korte termijn met de organisaties, die wat voor elkaar wat
kunnen betekenen, om de tafel
zitten. We denken hierbij aan het
bestuur van ‘t Haarhuus, de bibliotheek, de basisscholen Nicolaas en
De Sleutel, kinderopvang Kiekeboe,
Raster Welzijnsgroep en het Platform Schalkhaar.
U ziet, we willen de voorzieningen
in ons dorp blijven behouden c.q.
verbeteren, en gaan er alles aan
doen om dit te realiseren.

Carel Heerius
Lid taakgroep BVD

Jonge Dieren op het MilieuCentrum
De lente komt eraan en daarmee ook de jonge dieren.
We verwachten in ieder geval lammetjes, kuikens en
biggen. Op tweede paasdag 12 april van 11.00-16.00
uur zetten we de deuren van de stal voor u open. U
bent dan van harte welkom. Het MilieuCentrum zorgt
voor een gezellige paassfeer.

Meewerkdagen op het MilieuCentrum
zaterdag 27 maart en 3 april 10.00 tot 14.00 uur
Meewerkdagen voor de bouwspeelplaats en de tuin.
Kom de handen uit de mouwen steken en help mee
aan het MilieuCentrum.
Graag vooraf opgeven, tel. 653437
6

Het Beatrix & Clausbos
In Schalkhaar en omgeving zijn prachtige bomen en
boomgroepen te ontdekken. Zo’n speciale ’bomen’-bos
is het Beatrix & Clausbos.

Situering
Het ligt langs de Zandwetering op
de hoek Koningin WilhelminalaanFrieswijkerweg, komend vanuit
Schalkhaar en gaand naar het voormalige kazernecomplex, even voorbij de Ganzeboomsbrug.
Historie
Koningin Beatrix gaf bij de viering
van haar zilveren huwelijksfeest te
kennen een Nationaal Geschenk in
de vorm van het planten van bomen op prijs te stellen. In de geest
van dat verzoek werd in Deventer,
Diepenveen en Schalkhaar de actie
Nationaal Geschenk op touw gezet.
Dank zij de medewerking van de
Stichting IJssellandschap en de
gemeenten Deventer en Diepenveen met hun Oranjeverenigingen
kon een origineel bosplan worden
ontworpen. Er werd bewust niet
gekozen voor het planten van
solitaire bomen op verschillende

plaatsen in de
stad. De plannenmakers
kozen
voor een concentratie van groen.
Doordacht plan
Over het ontwerp
is goed nagedacht. Van zo maar op
rijen planten van bomen en
struiken is geen sprake. Het accent
ligt op twee met elkaar vervlochten
cirkels die twee trouwringen moeten verbeelden. De grootste ring
omsluit een plantvak met zomereiken met aan de randen zilverlinden, naar het zilveren huwelijk. De
kleine ring wordt gevormd door
een cirkel van koningslinden, die de
band het koningshuis voorstellen.
Het omsluit een vak met wintereiken. Dwars door de ringen
loopt een ondergrondse gasleiding.
Hierop heeft men hazelaars
geplant.
Rondom de ringen
zijn laagblijvende
heesters gepoot met
hier en daar Zoete
Kers. De rest van het
struweel bestaat uit
meidoorn,
hulst,
vuilboom,
kardinaalsmuts,
sleedoorn en mispel.
Insecten en vogels
profiteren van de
beplanting, de bescherming en de betrekkelijke rust.

Tijdens mijn bezoekjes in februari
j.l. zag ik vlotweg veel vogelsoorten. Merel, vink, koolmees,
pimpelmees, kuifmees, roodborst,
winterkoning, heggenmus en
zowaar een groene specht. Het is
overigens ook een winterverblijfplaats van amfibieën.
Volgens het beplantingsplan zijn er
120 lindebomen, 1275 eiken en
3650 stuks heesters gezet. Het
ontwerp is van 1991 en het is symbolisch overhandigd op Koninginnedag 30 april 1992.
Onze vrijwilligersgroep doet een
aantal onderhoudswerkzaamheden
in terreinen van Stichting IJssellandschap. Tijdens een werkbezoek
kwam de heer B. de Jong, rentmeester van de Stichting, met het
voorstel om het onderhoud van het
Beatrix & Clausbos te laten verrichten door de vrijwilligers van
natuurwerkgroep
De
Groene
Knoop. Gezien de historisch symbolische waarde van dit perceel met
zijn uitzonderlijke beplanting hebben wij positief gereageerd en het
onderhoud in ons werkschema
opgenomen.
Cor Hanekamp

JA, IK DOE MEE !
IK WORD DONATEUR VAN PLATFORM SCHALKHAAR
LEVER DEZE STROOK IN BIJ DRUKKERIJ EVERS
OF BIJ EEN VAN DE LEDEN VAN HET PLATFORM.

Nieuws voor Jongeren
Sinds kort zijn we in de activiteitenruimte bij ’t Haarhuus gestart met
een jongereninloop. Deze is op
woensdagavond van 19.00 uur
tot 22.00 uur. De inloop is vrij toegankelijk voor jongeren tussen de
14 en 20 jaar. Lijkt jou dit ook leuk?
Kom gewoon een keer een kijkje
nemen samen met je vrienden en
vriendinnen!
Ook is onze activiteitengroep, bestaande uit 6 jongeren, druk bezig

met een nieuw programma. In
januari zijn we samen met onze
vrijwilligers wezen lasergamen bij
Ballorig in Wijhe. Gillen en zweten
was het zeker, maar vooral ook heel
erg leuk! Hieronder vind je alvast
een overzicht tot aan de zomervakantie.
17 april
21 mei
19 juni

Ben je tussen de 12 en 16 jaar (middelbare school) en wil je je alvast
opgeven voor één of meerdere activiteiten, dan kun je even langskomen bij het Rasterkantoor bij
’t Haarhuus of bellen naar 625876.
Wendy Burgers

Interactief computeren
Jongerenavond tijdens
Schalkhaar Life
Verrassende afsluiting

Op 4 april zal er weer de traditionele palmpasenoptocht gehouden worden voor
de jongere kinderen.
Vertrek om ca. 11.00 vanaf de R.K.kerk (aansluitend aan de dienst).
Route:
R.K.kerk - Ganzeboomsweg - Prinses Margrietstraat - Prins Wilem-Alexanderweg Koningin Julianaweg - Mensinkdijkje - Pastoorsdijk - Timmermansweg Ganzeboomsweg - eindpunt bij 't Haarhuus

Platform Schalkhaar
Carel Heerius
Wim Huis in ’t Veld
Rianne Knippels
Niek Lelieveld
Paul Maatman
Ankie Pannekoek
Richard Schrijver
Inge Sipman

Lindeboomsweg 3
Kolkmansweg 46
’t Mensink 21
Het Koeland 16
De Haarmansenk 9
Oerdijk 18
Pastoorsdijk 20
Smidsweg 1a

652657
622282
605797
629211
628817
677741
621909
631334

De vergaderingen van het
Platform zijn openbaar
De eerstvolgende vergaderingen zijn op

26 april 2004
7 juni 2004
Alle vergaderingen worden gehouden in het
Haarhuus en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

✄
Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

:..............................................................................................................................................................................................................

Adres

:..............................................................................................................................................................................................................

Postcode

:..............................................................................................................................................................................................................

Bankrekening :.............................................................................................................

■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €
■ bankrekening af te schrijven.
■

Ik maak zelf een bedrag van minimaal €

(minimaal € 15) van mijn

15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.

Handtekening .................................................................................................

Datum .................................................................................................

