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Zorgen om veiligheid rondom AZC
Vanaf half september is Platform Schalkhaar in nauwer contact met COA, de Centrale Opvang Asielzoekers aan de
Frieswijkerweg. De Bewonersvereniging Westenberg zocht en vond hulp bij Platform Schalkhaar vanwege een vertrouwenscrisis met de leiding van COA. Platform vindt dat de zaken in en rondom het AZC verder gaan dan alleen de
nieuwbouwwijk Westenberg en zegden daarom steun toe.

Aanleiding van de onrust is de aangekondigde komst van een nieuwe
groep tijdelijke bewoners met psychatrische problemen in het asielzoekerscentrum. Omwonenden van
de Frieswijkerweg en de nieuwbouwwijk Westenberg Buiten zijn
ongerust vanwege (vermeende)
toegenomen onveiligheid, onduidelijkheid over de nieuwe groep en
een aantal incidenten dat zich in
de maanden hiervoor heeft voorgedaan. Op 14 september organiseerde COA een informatieavond
voor de wijk, maar het lukte niet
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de omwonenden voldoende duidelijkheid te geven, met boosheid,
ongerustheid en commotie als
gevolg.

De laatste maanden van dit jaar
gebruiken we om nader tot elkaar
te komen en goede afspraken te
maken. Voor ogen staat een goede
communicatie tussen AZC en de
omwonenden en absolute helderheid over de komst van een groep
van 25 AZC-bewoners, met een
andere achtergrond dan gebruikelijk.

Begin oktober heeft een eerste
gesprek plaatsgevonden tussen
COA, bewoners Frieswijkerweg,
Bewonersvereniging Westenberg
Buiten en Platform Schalkhaar.
Onder strakke leiding van
wethouder Jos Fleskes is ruimte
gecreëerd voor een vervolg.

Ankie Pannekoek
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Buurtspeelplekken in Schalkhaar
Bijeenkomst buurtspeelplekken Schalkhaar goed afgestemd op grootverbruikers.
De gemeente Deventer heeft op woensdag 13 september op een bijzonder manier hulp ingeroepen van de bewoners
van Schalkhaar bij de voorbereidingen van het groot onderhoud van buurspeelplekken in Schalkhaar.

Op die avond had de gemeente tussen 18.30 en
20.00 een inloop georganiseerd in het Haarhuis en
kon iedereen haar/zijn wensen voor de eigen
buurtspeelplek kenbaar kon maken. En dat werkt!
Want natuurlijk heb je een mening over de plek
waar je dagelijks speelt. Sommige kinderen kregen
de smaak te pakken van deze democratische
aanpak en mogelijkheid tot directe inbreng, en
namen de inventarisatieformulieren mee naar de
buurt om nog meer kinderen naar hun wensen te
vragen.
De inventarisatie wordt gebruikt voor het definitieve ontwerp van de buurtspeelplekken. Begin
volgend jaar wil de sector Gemeentewerken
starten met de uitvoering van het groot
onderhoud en aanpassingen.
Heeft u deze gelegenheid gemist en wilt u of de
buurt zich informeren over dit groot onderhoud
van de buurtspeelplek dan kunt u contact
opnemen met de projectassistent van de sector
Gemeentewerken,
Ingrid Bomhof tel 0570-693151 of
email naar spelen@deventer.nl
Rianne Knippels

Ondernemend Schalkhaar
verliest zijn boegbeeld
Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest van de Ondernemers Vereniging
Schalkhaar (OVS), draagt Herman ter Veer de hamer over aan Ben
Stevens (DA drogist aan de Oerdijk)
Een gesprek met de scheidend voorzitter.

Schalkhaar kent de OVS als vertegenwoordiger en
promotor van de Schalkhaarse ondernemers. Voor het
publiek zijn de meest bekende activiteiten de decemberacties en in mei de braderie/jaarmarkt.
De decemberacties omvatten het plaatsen van een
sfeervolle feestverlichting in het winkelcentrum, de
Pietenmiddag voor 40 kinderen van groep 3 en 4 van
de basisschool, het plaatsen van kerstbomen bij de bibliotheek en op het dorpsplein. Daarnaast het
uitreiken van presentjes door zwarte pieten en op 24
december de kerstman en tenslotte de prijzenactie. De
Jaarmarkt van de OVS is, in goede samenwerking met
de initiatiefgroep Schalkhaar Life, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks fenomeen voor Schalkhaar en
omstreken.
De OVS heeft zo'n 15 winkeliers en 20 vrije beroepen
als lid. “Wij zijn betrokken bij alles wat de belangen
van de ondernemers in het dorp aangaat, zonder

daarbij de belangen van het dorp uit het oog te
verliezen”. Vooral een goede bereikbaarheid en
(gratis) parkeergelegenheid dicht bij de winkels
vormen een belangrijke doelstelling.
Om Schalkhaar wat beter te promoten werd 4 jr.
geleden opdracht gegeven tot een website
www.schalkhaar.com
Een andere promotieactiviteit is de zojuist gereedgekomen folder “Wie, wat, waar in Schalkhaar”. Naast
een plattegrond waarop de deelnemende bedrijven en
instanties aangegeven worden, wordt er ook in het
kort iets verteld over de historie en de bezienswaardigheden van ons kerkdorp. Ook is de OVS druk
doende om een zgn. “evenementenladder” bij de
ingang van Schalkhaar te mogen plaatsen. Hierop
krijgen winkeliers, verenigingen en andere instanties
de ruimte om activiteiten aan te kondigen.
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Structuurvisie Schalkhaar

rein, aangeboden de markt te verplaatsen naar de
nieuwe parkeerplaats op de hoek Timmermansweg/
Lindeboomsweg. Ook zijn er plannen voor het
plaatsen van een frietwagen/-verkooppunt naast het
café. In een contact met de marktmeester vertelde
deze mij overigens dat de voorkeur van de politiek
uitgaat naar verplaatsing van de markt naar het
Dorpsplein, teneinde dit plein meer functie te geven.
Verplaatsing van de markt naar de Vijfhoek is
overigens van de baan”. . .

In 2004 heeft de gemeente Deventer in haar
Structuurvisie Detailhandel ook een structuurbeeld
voor de detailhandel in Schalkhaar opgesteld. De versterking van winkelvoorzieningen aan de Pastoorsdijk
en Timmermansweg, het niet-uitbreiden van de winkelfuncties Oerdijk en het handhaven van het dorpskarakter waren de belangrijkste aandachtspunten
teneinde een hoogwaardig verblijfsgebied te ontwikkelen. Een winkelcentrum voor de eigen bewoners,
maar ook voor klanten uit bijvoorbeeld Lettele en
Okkenbroek.
Herman ter Veer: “De komst van de Aldi (opening
gepland november 2006) loopt wat dat betreft vrijwel
parallel aan de visie van de gemeente. Ik verwacht een
aanzuigende werking van deze discounter vooral
richting Lettele, Bathmen en Okkenbroek. De verkeersdruk op Schalkhaar zal hierdoor naar alle waarschijnlijkheid wel wat toenemen, maar de geplande
uitbreiding van de 30km-zone zal extra overlast
kunnen beperken”. De Oerdijk was in het verleden
een twistpunt en zal dat ook wel blijven. Ter Veer:
“Natuurlijk moet de Oerdijk open blijven. Uit een
enquête gehouden begin 2000 bleek weliswaar dat de
meeste consumenten uit het dorp komen, maar dat
voor enkele Schalkhaarse bedrijven de omgevende
regio voor 50% van de omzet zorgde en niet alleen
omdat hij of zij “toevallig langs kwam rijden op weg
naar huis of werk”. Voor het voortbestaan van winkels
en bedrijven en daarmee ook de leefbaarheid van het
dorp in verzorgende zin is een goede verbinding met
de regio (Vijfhoek/Bathmen/Lettele/Okkenbroek) dus
van groot belang”.

Schalkstaete
Wetende dat de Aldi in november opent ben ik
benieuwd of Herman ter Veer weet welke invulling het
nu nog leegstaande winkelpand aan de Pastoorsdijk
(naast de slijterij De Bottelier Swartjes) krijgt. “Ik heb
geen inzicht in een mogelijke huurder. Voorlopig is het
volgens mij nog gewoon te huur, echter de huurprijs
vormt voor startende ondernemers een groot struikelblok. De verhuurder zou hier het eerste jaar best wat
soepeler mee om mogen gaan. Er is ooit wel eens door
de taakgroep Behoud Voorzieningen Dorpen onderzocht dat er behoefte zou zijn naar een goede slager
cq. delicatessenwinkel. Het aanbod zal mijn inziens in
ieder geval complementair of afwijkend moeten zijn
aan dat van de Aldi- en de Plus-supermarkt wil het
kans van slagen hebben”.

Museum
Er is lang sprake geweest van het feit dat de Rabobank
(en dan met name de afdeling Private Banking) geïnteresseerd zou zijn in het oude gemeentehuis. “De
interesse van de Rabobank is mij niet bekend. Wel
begreep ik dat een ondernemer contact heeft met de
gemeente om in het voormalige gemeentehuis een
museum voor moderne kunst te vestigen. De aanvraag
hiervoor zou al bij de verantwoordelijke ambtenaren
liggen”.

De winkels in Schalkhaar hebben geen funshopfunctie. “Wij moeten het voornamelijk hebben van
“must-shopping*”. Toch zou ook dan extra aandacht
voor wat meer sfeer en beleving rond met name het
winkelgebied aan de Oerdijk erg welkom zijn. Het
opnieuw vervangen van de kinderkopjes door asfalt is
wat dat betreft een gemiste kans. Ik kijk met enige
jaloezie naar een vergelijkbaar dorp als Gorssel. Daar
kun je waarnemen wat enkele grote bomen plus een
doordachte infrastructuur kunnen doen voor de sfeer.
Gorssel heeft inmiddels mede hierdoor een regionale
verzorgingsfunctie. Het winkelgebied aan de Oerdijk
kenmerkt zich nu helaas door sfeerloze gevels, beton
en asfalt. Ik heb daar best wel ideeën over die ik met
de betrokken winkeliers en bewoners graag zou willen
delen. Ook Diepenveen heeft op tijd erkend dat het
wat moet gaan doen om de winkelleegloop van het
dorp een halt toe te roepen”.

Een nieuwe tijdsinvulling voor de voorzitter?
“Na de bestuursoverdracht eerst het bureau opruimen
zodat de nieuwe voorzitter en secretaris het werk
zonder problemen kunnen voortzetten. Men heeft mij
daarbij ook gevraagd in adviserende zin nog even te
blijven ondersteunen. Voorts blijf ik de ontwikkelingen in het dorp met belangstelling volgen. Maar ook
het buitengebied heeft de aandacht. Via de Stichting
Deventer Recreatie Buitengebied zijn er interessante
ontwikkelingen aan de gang die ook het dorp
Schalkhaar aangaan. Voor de geraniums in de kamer
heb ik dus nog even geen belangstelling”.

Markt

* mustshopping: het “moeten” winkelen voor met name de
dagelijkse boodschappen

Over een eventuele uitbreiding en verschuiving van
“de markt” is in voorgaande Bulletins al veel geschreven.
“Formeel hebben wij in Schalkhaar geen markt, maar
“standplaatsen” (minder dan 7 marktkramen). De
gemeente wil tot een flinke uitbreiding en een echte
markt komen. De moeilijkheid is het aantrekken van
extra marktkooplieden. Daarnaast heeft de uitbater
van café-restaurant en zalencentrum de Lindeboom,
i.v.m. een andere invulling van het grote parkeerter-

Paul Maatman
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Verkeer in Schalkhaar
Zoals in het vorige bulletin van juli 2006 stond vermeld, zal de gemeente een aantal aanpassingen doen aan de
drukste wegen in Schalkhaar. Dit wordt gedaan om de veiligheid te behouden en het vele doorgaande verkeer te
ontmoedigen.

De herinrichting van de Oerdijk

Overige herinrichtingen

Op 4 september is een presentatie en een inspraakavond geweest voor aanwonenden.
Tijdens deze avond waren 2 varianten voor de herinrichting te zien. Bezoekers kregen de gelegenheid
hierop te reageren.
Nadat de varianten nader bestudeerd waren, bleken
de voorgestelde verkeersmaatregelen te beperkt te
zijn waardoor de natuurlijke handhaafbaarheid (gaat
men inderdaad ook 30km/h rijden) niet voldoende was.
Dit zou alleen maar schijnveiligheid opwekken.
Daarom heeft het platform in overleg met de
gemeente besloten om nogmaals een voorstel te
maken dat meer effect heeft. Dat betekent meer aanpassingen aan de weg. Het ontwerp voor een nieuwe
(en effectievere) variant zal op zeer korte termijn
worden gemaakt. Ook worden direct aanwonenden
nogmaals uitgenodigd om de nieuwe aanpassing uit
te leggen en te bespreken. De werkzaamheden aan de
Oerdijk schuiven daarom op van eind 2006, maar naar
voorjaar 2007. “Liever goed en iets later dan slecht en
iets eerder”

Begin 2007 zal over de Koningin Wilhelminalaan en de
Oosterwechelsweg worden gesproken. Wij hebben
met de gemeente de afspraak gemaakt om in 2007 alle
werkzaamheden afgerond te hebben. Dit is echter
alleen mogelijk als bewoners en gemeente het eens
kunnen worden over de maatregelen die genomen
worden.
Ook voor de herinrichting van de Koningin Wilhelminalaan en Oosterwechelsweg zullen direct betrokkenen
door de gemeente worden benaderd om een zo goed
mogelijke afstemming te krijgen.
Wim Kuijper

Verbod op vrachtverkeer op de Oerdijk:
Omdat het wegkarakter van de Oerdijk niet is ingericht
op vrachtwagens en de Cröddenbrug bij de N348 niet
geschikt is voor zwaar verkeer (zie ook elders in dit
bulletin), komt er een verbod voor vrachtverkeer op
de Oerdijk. Bestemmingsverkeer is uitgezonderd.
Deze maatregel kan natuurlijk pas van kracht worden
als de verbodsborden zijn geplaatst. De planning is dat
dit in het vroege voorjaar zal plaatsvinden.

PLATFORM SCHALKHAAR
WENST U

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN

VOORSPOEDIG 2007
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Foutje, bedankt?
Een te hoog voertuig ramde op een
ochtend in september zomaar de
bovenste dwarsligger van de
Cröddenbrug. Foutje, bedankt.
Zonde van ons mooie bruggetje, dat
nog niet zo lang geleden helemaal is
opgeknapt. Schalkhaar is er wijs mee.
Als je de schade bekijkt moet het een
hoog en zwaar object zijn geweest,
met waarschijnlijk ook nog een behoorlijke snelheid. Want de brug
mag dan oud zijn, maar zit nog zeer
solide in elkaar. Daar rijd je niet
zomaar een deuk in. Was het een
landbouwvoertuig? Heeft u iets
gezien, meldt u alsnog svp bij politie
of gemeente. De gemeente zit met
de schade van zo'n 50.000 Euro en
voorlopig is de dader mooi gevlogen.

De Cröddenbrug, met kromme dwarsligger en afgebroken
bouten. Deskundigen hebben na inspectie vastgesteld dat
de veiligheid nog steeds is gegarandeerd.
(Foto's: Harry Pannekoek)
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Ruimte op de Rielerenk!
Ruimte genoeg op de Rielerenk! Vroeger, en dat is nog
geen twintig jaar geleden, waren er een paar boerenbedrijven en werden de akkers en weilanden voor agrarische doeleinden gebruikt. Koeien, schapen,
paarden, voederbieten, mais, aardappelen, het bracht
allemaal geld in het laatje. Maar de landbouw in dit
land verandert snel. Je boterham daarmee verdienen
vraagt ingrijpende aanpassingen van de agrarische
sector, die lang niet overal mogelijk zijn. En daarnaast
is de Rielerenk als het ware slachtoffer van de ligging,
wat geïsoleerd van het grote Sallandse buitengebied,
eerst nog aan de rand van de stad, maar langzamerhand omgeven met dorps- en stadsuitbreidingen.
Maar...er is nog steeds ruimte genoeg op de Rielerenk!
Dus wat gebeurt er: een weg over de enk om van en
naar het stadsdeel Colmschate noord te kunnen
komen. En een nieuw Deventer ziekenhuis was gezien
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg dringend
nodig, zo´n tien/vijftien jaar geleden en er was
eigenlijk maar één plek in de hele gemeente geschikt:
de Rielerenk. En dan zou je over een paar jaar vanaf
het nieuwe ziekenhuis langs de Bolkesteinlaan tot aan
Brinkgreven mooi een zorgboulevard kunnen bouwen.
Een zorgboulevard, bijvoorbeeld met een tandartsenpraktijk, fysiotherapie, travel clinic, een paviljoen orthopedie en een zorghotel. En van een veel kleinere
schaal: iemand wil een paardenstal met rijbak en een
tredmolen, niet te ver van zijn huis: dus op de
Rielerenk. En denk niet dat wij het nu wel hebben
gehad. De gemeente wil de gemeentewerf uitbreiden.

Een plek voor een UMTS/mast wordt gezocht.
Dorpsgenoten willen een ommetje kunnen maken van
het Mensinksdijkje naar de Oude Rielerweg. En er
wordt gewerkt aan een nieuwe directe fietsverbinding,
met straatlantarens, dwars door de akkers, vanaf
Brinkgreven naar het nieuwe ziekenhuis.
De
gemeente zoekt een plek voor volkstuinen en “ acht
de locatie aan de Oude Rielerweg het meest
geschikt.......” En zo wordt er steeds vanuit de stad,
vanuit ons eigen dorp, vanuit Brinkgreven en zeer
waarschijnlijk straks ook vanuit het nieuwe ziekenhuis,
met begerige blik gekeken naar de Rielerenk. Kan daar
geen plaats worden gemaakt voor iets dat wij graag
willen hebben en waarvoor in de bestaande stads- of
dorpsbebouwing geen ruimte is te maken? Want er is
toch ruimte genoeg op de Rielerenk?
Dat is dus de hamvraag: wat wel en wat niet op de
Rielerenk? Hoe richten we dat in? Hoe gaat het eruit
zien? Hoe voelt het? Gelukkig heeft de gemeente
gezegd dit jaar samen met bewoners een ruimtelijke
visie voor de Rielerenk te willen ontwikkelen. U hebt
dat kunnen lezen in het vorige nummer van het
Informatiebulletin. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat
de groene schil rond Schalkhaar moet blijven en dat er
met behoud van de oude landschappelijke structuur
van het gebied een stadspark moet komen. Dat is natuurlijk nog vaag genoeg en daarom is uitwerking en
detaillering nodig. En vervolgens het noodzakelijke
vastleggen in bestemmingsplannen en, niet te
vergeten, in een beheersplan.
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Er is ook mèt het nieuwe ziekenhuis nog net ruimte
genoeg op de Rielerenk! Maar wat mij betreft kan er
niets meer bij. Belangrijk is dat het een open gebied
blijft waar je kunt lopen en fietsen en spelen en van
je af kunt kijken, de lucht en de wolken kunt zien, niet
opgesloten zit zoals in een straat tussen huizen en
gebouwen. Dus geen hagen of boomgaarden, geen
bebouwing, zelfs niet tot maximaal 1 meter hoog. Dat
zou betekenen dat de doorgeschoten beukenhaag
langs de Wilhelminalaan tussen het witte huisje en de
Rabobank verdwijnt, zodat er meer zicht komt op de
openheid en de ruimte rond het dorp als je van of naar
de stad gaat. En vanaf het Mensinksdijkje tussen
Botterije en de dames Beltman zou je de landerijen
links en rechts weer goed moeten kunnen zien.

(Wèl de huttenbouwbomen handhaven!). En ik denk
dat de Rielerenk kan bijdragen aan de natuur in het
dorp. Als wij de zwaluwen en de buizerds willen blijven
zien vliegen boven Schalkhaar, kan de Rielerenk
daarbij van belang zijn. Als wij vlinders in onze tuinen
willen hebben, dan kunnen wij de noodzakelijke
brandnetels daar laten groeien!
Denk je eens in wat er nog te winnen is op de
Rielerenk!

Floris Schermer

Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Schalkhaar
en HET SOCIALE MOMENT
Daar doen ze het voor, de ruim 43 vrijwilligers oftewel 'maaltijd cariers ' van de VVHS -- de Vereniging Vrijwillige
Hulpdienst Schalkhaar. Beter bekend onder de naam 'tafeltje dekje'.
Al 17 jaar lang, 5 dagen per week, jaarrond, bij ruim 43 adressen in en rondom Schalkhaar.

Ik had gehoopt op een “fiscaal moment”, toen ik het
telefoonnummer draaide van de VVHS.
Ik had nl de taak om een andere penningmeester te
zoeken als vervanging van vertrekkend platform lid
Carel Heerius. Misschien kon de VVHS ons bij die
zoektocht helpen, dacht ik.
Ik zat er niet helemaal naast want tot enkele jaren
geleden organiseerde de VVHS wel degelijk activiteiten zoals vervoer en administratieve ondersteuning
aan ouderen. Die zijn nu anders georganiseerd in de
gemeente Deventer.

rond. Om 11.30 stipt verzamelen zich 5 dagen per
week de auto's van de dienstdoende VVHS 'ers achter
de Leiboom om de maaltijden op te halen die in de
keuken van het Jozef verpleegtehuis bereid worden.De
kosten (_ 5.80) voor een complete maaltijd, dwz 3gangen, zijn bewust laag. Zo kunnen zoveel mogelijk
mensen zich een complete en verantwoorde maaltijd
permitteren. Het kosteloos 'uitserveren' door de VVHS
is daarmee een belangrijke dienst.
De gemeente verleent op jaarbasis ongeveer _ 8.000
aan subsidie aan de VVHS, voor vervoerkosten, verzekeringen en goed materiaal zodat de maaltijden op de
juiste temperatuur blijven.
Vrijwillig of niet: de VVHS heeft te maken met de Arbowet, Keuringsdienst van Waren en Subsidieregelingen.
Dat zijn dan ook belangrijke agendapunten bij de bestuursvergaderingen.
Ander belangrijk agendapunt: de lijst met vrijwilligers
goed gevuld en jong van leden houden!

Maar zo werd het toch een sociaal moment: een geanimeerd gesprek met de Robbert Schild, sinds 2004
voorzitter van de VVHS. In 2003 nieuw aangekomen in
Schalkhaar en bouwend aan een sociaal netwerk,
reageerde Robbert op een oproepje dat de VVHS bij
de Slijterij had neergehangen.
De VVHS vindt dit dagelijkse contactmoment met de
voornamelijk alleen staande ouderen belangrijk. Het
is vaak een van de weinige sociale contacten op een
dag.
De VVHS constateert dat er de laatste jaren meer
adressen bijkomen in het buitengebied - Lettele en
Okkenbroek. Familie woont vaak niet meer dichtbij om
de ouder(s)en te ondersteunen. Diezelfde constatering
heeft ook de zusterorganisatie in Diepenveen de VHD,
die in- en buiten Diepenveen de maaltijden rondbrengt. Dit betekent meer kilometers, meer tijd en dus
de behoefte aan meer vrijwilligers.

Logisch dat de VVHS veel ouderen in haar vrijwilligers
bestand heeft, je moet ook maar midden op de dag
om 11.30 voor een uur vrijwillig op pad kunnen.
Maar er zijn meer smaken bij de VVHS : je kunt je ook
opgeven voor een lijst dat je een paar keer per jaar
deze taak op je wilt nemen, op de dagen dat je wel
om 11.30 beschikbaar wilt zijn…voor dat mooie sociale
moment met een van je buurtbewoners. Gewoon
doen!
Opgeven bij: Jos Castermans tel 0570 621971.

In 2006 brengt de VVHS ongeveer 8000 maaltijden

Rianne Knippels
7

Nieuws voor jongeren
Het project 'Pimp the Hobbyzaal' is samen met de tienerwerkgroep in Schalkhaar opgezet en uitgevoerd.
Enthousiaste vrijwilligers en medewerkers van het
Haarhuus, projectraad en dorpenplatform hebben bijgedragen aan dit project. Het doel is om een jeugdvriendelijke ruimte voor inloopactiviteiten creeren.
Inmiddels zijn de grootste klussen uitgevoerd. De
hobbyzaal ziet er uit als een gezellige 'huiskamer', met
een grote zitbank, gordijnen, sfeerverlichting en
zitzakken en voor het vermaak een PC en een spelletjescomputer, een tafeltennistafel, pooltafeltjes, een
dartbord enz. De tienerwerkgroep zamelde zelf ook
geld in via een autowasactie.
Het is aan de tienerwerkgroep de taak om het komend
seizoen een veelzijdig aanbod van sociale culturele activiteiten voor jongeren te organiseren.
Op 3 november jl. is de opening van de 'vernieuwde'
Hobbyzaal geweest

Met vriendelijke groet, tienerwerkgroep en vrijwilligers
Robert Lentelink, stagiaire jongerenwerk/opbouwwerk
Carla Hobert, jongerenwerker Deventer Buiten,
0570-625876 of 06-12772872 c.hobert@rastergroep.nl

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar van 19:30 uur tot 20:15 uur.
De eerstvolgende vergadering is op

11 december 2006
Alle Platform-vergaderingen worden gehouden in het Haarhuus.
U bent van harte welkom

Platform Schalkhaar bestaat uit:
Ankie Pannekoek - Voorzitter
Nico Aardoom - penningmeester
Niek Lelieveld - Secretaris
Rianne Knippels
Paul Maatman
Jan Broos
Wim Kuijper

✄

Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!
Naam

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

Adres

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

Postcode

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

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

■ Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à €
(minimaal € 15) van mijn
■ bankrekening af te schrijven.
■ Ik maak zelf een bedrag van minimaal € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.
Handtekening .................................................................................................

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

Bon uitknippen en opsturen naar: Nico Aardoom, De Ganzeboom 101, 7433 GD Schalkhaar

