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I N F O R M AT I E B U L L E T I N no 30
MAART 2007

Platform Schalkhaar

UITNODIGING: Bijpraten met Platform Schalkhaar
Maandag 12 maart in De Lindeboom

Wethouder Adema 
zal ook haar bijdrage leveren.

We hebben wethouder Adema
bereid gevonden een toelichting te
komen geven op de woningbouw-
plannen voor Schalkhaar Noord-
Oost. Plannen die een grote
invloed kunnen gaan hebben op
ons dorp!

Het platform wil u graag bijpraten
over de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en wat er voor 2007
op de agenda staat. Behoud van
Voorzieningen, Verkeer en
Veiligheid (de drie V's), woning-
bouw en inrichting van de
openbare ruimte, en de manier
waarop we daarvoor in 2006
politieke en publicitaire aandacht
voor hebben weten te organiseren
zijn daarbij zeker onderwerpen die
we met u langs willen lopen. Waar
we als platform vooral behoefte
aan hebben is om met u over deze
zaken van gedachten te wisselen,
tips en informatie van u te krijgen
en zo een 'agenda 2007' met u
opstellen.
Niet alleen praten, maar ook doen!
En dat is zeker het geval geweest
in 2006.
We zetten een aantal gebeurtenis-
sen en ontwikkelingen van het
afgelopen jaar voor u op een rij.

1. Hoera voor Linderveld!
De Raad van State heeft Linderveld
naar de prullenbak verwezen. Op
15 juni hebben burgemeester en
wethouders bekend gemaakt
voorlopig af te zien van de ontwik-
keling van bedrijventerrein
Linderveld. Het stadsbestuur zet
alles op alles om de realisatie van
het bedrijventerrein Epse-Noord
(A1) tot een goed einde te
brengen. Alleen als dit niet lukt,
wordt Linderveld alsnog ontwik-
keld als industrieterrein.

We zijn benieuwd hoe de
gemeente nu verder invulling wil
gaan geven aan de gronden die ze
al had aangekocht. Komt er wo-
ningbouw of een mix van woning-
bouw en bedrijvigheid? En indien
er woningbouw komt hoe
verhoudt deze zich dan met de
andere plannen voor Schalkhaar
Noord-Oost? Het Platform heeft via
een brief vorig jaar het instellen
van een taakgroep bepleit met
daarin alle belanghebbenden. Deze
groep mensen zou met open blik
en zonder vooringenomenheid alle
mogelijkheden moeten onderzoe-
ken om aan Linderveld een goede
bestemming te geven. We hebben
van de gemeente nog geen reactie
vernomen.

2. Rielerenk
Over de invulling van de Rielerenk
hebben we u gedurende 2006 op
de hoogte gehouden. De plannen
waren tot voor kort erg vaag en
vooral gestoeld op goede intenties.
Verder op in dit bulletin kunt u nu
lezen hoe de gemeente met een
groenstructuur-visie verder
invulling wil geven aan de
Rielerenk en de directe omgeving
van Schalkhaar.

3. Contacten met gemeente
Ook in 2006 hebben we veelvuldig
contact gehad met wethouders,
politieke partijen en beleidsmede-
werkers in het stadhuis. Soms op
ons verzoek, maar steeds vaker
komt het initiatief van de andere
kant. Er is nu meer sprake van een
wisselwerking en dat voelt wel zo
prettig. Ook hadden we het
afgelopen jaar regelmatig contact
met de media en dan met name 
De Stentor.

COLOFON
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Wilt u reageren op dit
Informatiebulletin?
Neem dan contact op met:
Wim Kuijper, Oerdijk 2a,
7433 AA Schalkhaar
Telefoon: 0570-615557
e-mail: platformschalkhaar@home.nl

Geen bulletin ontvangen?
Bel Janny Denekamp, 0570-632276

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 15 juni 2007

Platform Schalkhaar organiseert een bijpraat/informatieavond op maandag 12 maart vanaf 19.00 uur in de Lindeboom.
U bent dan welkom voor een kopje koffie. Om 19.30 uur begint het programma. Alle inwoners van Schalkhaar zijn
van harte uitgenodigd. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
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In alle bescheidenheid mogen we
dan ook wel zeggen dat we onze
plek als belangenbehartiger
hebben verworven. En we blijven
doorgaan! 

4. Verkeer en de toekomst van de
Oerdijk
Er is dit jaar een verkeerstelling
geweest om te meten wat de
invloed is van de openstelling van
de N348 op de verkeersdrukte in
het dorp. Hieruit bleek dat de
drukte op de Oerdijk behoorlijk
toegenomen is, ook doordat
Schalkhaarders nu 's ochtends het
dorp verlaten via de oostkant.
Met de voorgenomen woning-
bouw  voor de Wijtenhorst en de
Douweler Leide wordt het er na-
tuurlijk ook niet rustiger op. Des te
belangrijker is het dat er goede
verkeersremmende maatregelen
komen en een goede ontsluiting
van de nieuwbouw. In dit bulletin
leest u meer hierover!

5. Taakgroep Behoud
Voorzieningen (BVD)
Platform Schalkhaar is lid van deze
taakgroep vanuit de gedachte dat
wij het algemene belang in
kunnen brengen en meedenken
aan een goede oplossing voor het
behoud van voorzieningen in
Schalkhaar. Er wordt momenteel
gekeken of een multifunctioneel

gebouw, waar diverse instellingen
en verenigingen gezamenlijk
onderdak vinden, haalbaar is en
duurzaam te exploteren. Dit was
de conclusie uit het haalbaarheids-
onderzoek van september 2006.
Gemeente Deventer heeft bij het
laatste overleg (januari 2007)
opnieuw bevestigd dat zij het be-
langrijk vindt dat er zo'n voorzie-
ning komt in Schalhaar en ziet mo-
gelijkheden voor het onderbren-
gen van een loketfunctie en biblio-
theekvoorziening.
In de taakgroep zitten tegenwoor-
digers van verschillende instellin-
gen: gemeenschapshuis 't
Haarhuus, de RK Nicolaasscchool,
de openbare school de Sleutel,
Raster Welzijnsgroep, Openbare
Bibliotheek Deventer, woonzorg-
centrum Park Braband, Landstede
kinderopvang Landstede/kinder-
dagverblijf Kiekeboe en Platform
Schalkhaar.

6. Zorgen om de veiligheid
rondom het AZC
De aangekondigde komst van een
nieuwe groep tijdelijke bewoners
met psychiatrische problemen
zorgde voor een hoop onrust.
De Bewonersvereniging
Westenberg-Buiten zocht en vond
hulp bij het Platform Schalkhaar
vanwege een vertrouwenscrisis
met de leiding van COA (Centrale

Opvang Asielzoekers). Inmiddels is
iedereen weer 'on speaking terms',
zijn er verhelderende gesprekken
geweest en is er binnenkort een
voorlichtingsbijeenkomst voor de
omwonenden.

7. Bestuur
We hebben dit jaar afscheid
genomen van 2 bestuursleden, Elly
Schopman en Carel Heerius.
Helaas. Maar voor elk weggaand
lid hebben we er weer een bij
gekregen. Nico Aardoom heeft het
penningmeesterschap op zich
genomen en Ruth Hiltermann
vervult vanaf begin dit voor ons
een brugfunctie met het Dorpen
Platform.

8. Mooi vervolg in 2007?!.
Dat willen we graag met u door-
praten op maandag 12 maart!
Vanaf 19.00 staat er koffie voor u
klaar in de Lindeboom. Om 19.30
uur beginnen we met een
overzicht van de ontwikkelingen
en lopen we ze met u door. 
We hechten veel waarde aan dit
contact met u, we willen terug-
koppeling van u en ook dit jaar
weer met 'algemene stem'
opkomen voor aandachtspunten
die u naar voren wilt brengen voor
Schalkhaar.

De huidige situatie
Veel groen in de gemeente Deventer is gedateerd,
verouderd en versleten. De bomenstructuur is onvolle-
dig en vertoont onvoldoende samenhang en is daar-
door onvoldoende ondersteunend
in de stedelijke structuur. Er zijn veel klachten over
hinder en onveiligheid door fors uitgegroeid groen.
Ook is de kennis bij de gemeente veelal onvoldoende
en is er een structureel investeringstekort voor het
noodzakelijk onderhoud en het versterken van de
kwaliteit. De laatste tijd is er landelijk steeds meer
aandacht voor groen waarbij de maatschappelijke
functie van groen zich heeft verbreed. Groen is een es-
sentieel en intergraal onderdeel van een gezond en
prettig woon-, werk en leefmilieu. De trend dat door
de dure grond in nieuwbouwwijken er weinig ruimte
was voor groen moet worden omgebogen!

De ambities
In het groenbeleidsplan wordt door de gemeente aan-
gegeven wat zij willen bereiken. 
Ruimte voor groen in en om de stad: kwantitatieve in-
standhouding (bescherming) en versterking van de ste-
delijke groene hoofdstructuur van parken, verbinding-
zones en bomen (structuren). De gemeente streeft
naar 75 m2 openbaar toegankelijk groen per woning
in Deventer (nu 73,6 m2). Met de huidige woningvoor-
raad van meer dan 40.000 betekent dat bijna 6 hectare
meer openbaar groen. Er komt meer aandacht voor
toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen.
Daarbij gaat men uit van het bestaande rivieren- en
dekzandlandschap en de aanwezige diversiteit in flora
en fauna. Men wil ook duurzaamheid in inrichting,
beheer en onderhoud.
In het Bomenbeleidsplan wordt gesproken over ver-

Schalkhaar in het groen ?
Maandagavond 31 januari organiseerde de gemeente een voorlichtingsavond over het Groenbeleidsplan 2007-2017.
Daaraan gekoppeld is ook een Bomenbeleidsplan. 
Natuurlijk was ik als representant van het Platform Schalkhaar vooral geïnteresseerd in wat deze plannen betekenen
voor Schalkhaar en directe omgeving.
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sterking van de ruimtelijke bomenstructuur
in Deventer en bescherming van beeldbepalende, 
beschermwaardige en monumentale bomen.
Men wil meer aandacht voor kwaliteit van de bomen-
structuur en de ontwikkeling van een duurzame bo-
menstructuur van (sfeer)bomen in de verharding.

Schalkhaar verpakt in het groen?
Welke plannen heeft de gemeente voor Schalkhaar?
Als ik naar de overzichtskaarten in het rapport kijk valt
op dat veel groen rondom Schalkhaar aanwezig blijft.
Weliswaar ander groen dan het huidige agrarische
maar toch. Er wordt ten aanzien van de Rielerenk en
de Zandwetering  zelfs gesproken over het uitgroeien
tot monument. 
Ook wordt er gesproken over het behouden en ver-
sterken van en respectvol omgaan met de kenmer-
kende patronen en elementen van het landschap.
In relatie tot de groene ontwikkeling van de Rielerenk
wordt in het rapport ook gesproken over de verbin-
ding van het groene gebied van Brinkgreven met de
Douwelerkolk.
De verbinding van diezelfde Douwelerkolk aan de
oostkant richting Zandwetering vind men ook belang-
rijk. Een groene zone langs het kanaal moet uitwisse-
ling met de bijzondere flora en fauna van het gebied
van de Douwelerkolk mogelijk maken.
Het is niet alles groen wat de klok slaat. Ten aanzien
van de toekomstige woongebieden wordt gesproken
over uitbreiding in noordoostelijke richting ( voor de
goede verstaander de Westenberg ). 

Daarbij is sprake van een omsluiting van een groene
gordel ( uitloopgebied ) die - voor zover mogelijk - in
verbinding staat met de Zandwetering. Voor recreatie
dicht bij huis dienen de uitbreidingsgebieden een
buurtpark te krijgen ( middengroen ).
Wat betreft het landelijk gebied heb ik nog in het
Bomenbeleidsplan gevonden de vervanging van
Amerikaanse eiken door inlandse eik op de Oerdijk en
de Spanjaardsdijk.

Realisatie
Bent u een geïnteresseerd lezer van het informatiebul-
letin van het Platform dat weet u dat wij ten aanzien
van de Rielerenk al meerdere malen de gemeente
hebben gevraagd naar de stand van zaken van de
plannen. Ik liet dan ook niet na op de voorlichtings-
avond de wethouder hiernaar te vragen. Deze verwees
mij naar een ambtenaar die ook geen antwoord kon
geven maar mij wel zou terugbellen. Tot op heden heb
ik niets vernomen.
In ieder geval staat op de activiteitenlijst de Rielerenk
en Zandwetering om op te nemen in het bestem-
mingsplan als 'groen' en wel in de uitvoeringsperiode
2006-2008.
Hopelijk worden de ambities die worden genoemd in
het groenbeleidsplan gerealiseerd waarbij de kwaliteit
over eind blijft.
Mocht u meer willen weten dan vindt u het rapport
op internet en wel onder www.deventer.nl door bij
zoeken groenbeleidsplan in te tikken.

Niek Lelieveld

volgens het 

groenbeleidsplan

zullen deze 

prachtige plaatjes 

ook nog in 2017 

werkelijkheid zijn.

Het witte huis en Rielerenk: 
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Kap 15 eiken aan de Oerdijk echt noodzakelijk?
Tijdens de kerstvakantie heeft de gemeente Deventer
een aanvraag gedaan voor de kap van 15(!) zomerei-
ken aan de Oerdijk nabij het nieuwe sportpark. Hierop
heeft de gemeente ongeveer 14 bezwaarschriften
ontvangen. De argumenten in deze bezwaarschriften
liepen uiteen van het behoud van beeldbepalende en
landschappelijke waarden tot de vraagtekens van het
daadwerkelijke praktische nut van de kap van deze 55
jaar oude eiken.
Het argument voor de kap is de aanleg van een flink
gelijkwaardig kruispunt met middengeleider, die een
veilige oversteek en ontsluiting van en naar de nieuwe
woonwijken zou moeten garanderen. 
Ook het Platform Schalkhaar heeft bezwaar aangete-
kend. Na inzage van het eerste ontwerp van het
kruispunt zijn wij namelijk nog niet overtuigd van het

nut van een dergelijke enorme kruising. We hebben
onze bedenkingen aangaande de veiligheid op dit toe-
komstige 30km/u traject. Op uitnodiging van de
gemeente zijn we samen met de andere bezwaarma-
kers en enkele mensen van SV Schalkhaar hierover in
gesprek gegaan. Uit dit gesprek bleek dat er zeker
kansen zijn om een veiliger kruispunt te maken zonder
dat alle eiken gekapt moeten worden. Natuurlijk
zullen er een paar eiken gekapt moeten worden om
het kruispunt te realiseren. Er volgt nog een gesprek
met de verkeerskundigen van de gemeente om te
bekijken of de ideeën haalbaar zijn. Het Platform vindt
dat zolang wij nog in gesprek zijn over de verkeerssi-
tuatie ter plaatse er niet alvast dergelijke onomkeer-
bare maatregelen doorgevoerd mogen worden. 

Nagenoeg alle hier op de foto getoonde eiken zullen -als het aan de gemeente ligt- het loodje moeten leggen. 
Is dat nu echt noodzakelijk?



Wat kunnen we hieraan doen? 
De politie kan alleen bekeuren als zij een persoon op
heterdaad betrappen. De kans hierop is nihil. Daarom
deze oproep om te signaleren wanneer (hoe laat) en
wie de bakken omtrappen. Dit kunnen we dan aan
onze toezichthouder doorgeven. “De toezichthouder
kan gebeld worden als er sprake is van overlast waarbij
u zelf niet kunt of durft in te grijpen, bijvoorbeeld als
u ziet dat jongeren dingen vernielen of als jongeren
zich provocerend gedragen tegenover omwonenden.”
Voor Schalkhaar is dit Vivian de Groot. Het bakken
omtrappen kan gemeld worden bij het centrale
meldpunt van de gemeente, 693999. Het meldpunt
zorgt dan dat deze melding bij mevrouw de Groot
terecht komt. Ook kunt u de jeugdagent hiervan op
de hoogte brengen. In Schalkhaar is dit Hans Kempes,
tel. 0900-8844.

Aangezien alle jeugd in Deventer naar het Etty
Hillesum Lyceum gaat heb ik een gesprek met de voor-
zitter van de centrale directie gehad, mevrouw drs. M.
Volp-Kortenhorst. “Zij vindt het belangrijk dat jeugd
in een inspirerende omgeving leert, door zelf na te
denken, door zelf te doen, door zelf keuzes te maken
en door zelf verantwoordelijk te zijn. De normen en
waarden van mevrouw Etty Hillesum vormen mede de
grondslag van dit Lyceum. Dit betekent met een re-
spectvolle manier met elkaar omgaan: door leerlingen,
docenten, medewerkers, ouders en iedereen. Het is
duidelijk dat bakken omtrappen hier niet thuis hoort.”

Begin maart houdt het COA, Centrale Opvang Asiel-
zoekers, een voorlichtingsavond voor de directe
buurtbewoners. Dit is een van de resultaten van de
gesprekken die zijn gevoerd in november en
december. Naast COA zijn betrokken de Bewoners-
vereniging Westenberg, de gemeente Deventer en
Platform Schalkhaar. Tweede deel van het resultaat
betreft een lijst met afspraken. Daarbij staan het
elkaar goed informeren en correct met elkaar om-
gaan voorop. Oftewel goed noaberschap. Hoewel
de gesprekken soms wat stroef verliepen, gaf de be-
reidheid om naar elkaar te luisteren en er samen
uit te komen de doorslag voor het resultaat.
Platform Schalkhaar gaat er dan ook van uit dat de
voorlichtingsavond de afsluiting is. In de loop van
2007 organiseert COA een open huis waarvoor álle
inwoners van Schalkhaar nu alvast zijn uitgenodigd. 

Ankie Pannekoek

Mevrouw Volp gaat het probleem met de schooldirec-
teuren bespreken, met de bedoeling dat er aandacht
aan dit thema besteed wordt.
Ook met beide directeuren van de basisscholen in
Schalkhaar heb ik gesproken, aangezien daar onze
toekomstige 'puberende' scholier vandaan komt.
Alleen als we samenwerken kunnen we hopelijk dit
bakkentrappen-tij keren. Hopelijk wil iedereen de
moeite doen om iedere omgetrapte bak te melden bij
de gemeente. Alvast bedankt. Voor eventuele reacties
en vragen kunt u me mailen, e-mail: hilt@planet.nl

Ruth Hiltermann-Tilanus

….wie gaat dat opruimen?..
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Hoe kunnen we het vuilnisbakken 
omtrappen-tij keren?

Goed noaberschap tussen Westenberg en AZC

Op de route van en naar school worden door 'puberende' scholieren regelmatig vuilnisbakken omgetrapt, soms leeg
soms vol. Als bewoner is het ontzettend irritant om je luiers of kattenbakvulling weer in de omgetrapte bak te
stoppen. De dader fietst ongestraft door.
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Nieuwbouw weer stap dichterbij

Vrijwilligers gezocht!

De voorbereidingen van de twee nieuwe Schalkhaarse woonwijken Douweler Leide en De Wijtenhorst zijn in volle
gang. Onlangs stelde het college van B&W het stedebouwkundig plan vast. Hoe is de stand van zaken?

Momenteel werken de ambtenaren hard aan de voor-
bereiding van het bestemmingsplan. Dit bevat onder
meer: voorschriften woningbouw, de inrichting van
het openbaar groen, verkeersafwikkeling, het regelen
van de waterhuishouding, geluid, licht en faunabe-
heer. Dit is nodig om een goede basis te hebben voor
het uiteindelijke doel: het bouwen van huizen voor
mensen. Naar verwachting komt dit bestemmingsplan
in april in de inspraak. Dat is het moment voor u als
inwoner van Schalkhaar om te zeggen wat u ervan
vindt. En doe dat vooral, want daarmee beslist u mee
over de invulling van dit stukje Schalkhaar. De
gemeente organiseert dit voorjaar een inloopavond
waarop alle informatie wordt verstrekt. Daarna hebt
u zes weken de tijd om kritiek in te dienen. Dus wie
wil meepraten, moet de gemeentelijke aankondigin-
gen goed in de gaten houden!

Levendige wijken
Het bestemmingsplan bevat géén concrete voorstellen
voor woningen. Dat komt pas in de periode na vast-
stelling van het bestemmingsplan. De circa 280
woningen van beide wijken bestaan uit projectmatige
koopwoningen, huurwoningen die via Woonstichting
De Marken aan de man gebracht worden en vrije
kavels. Ook komen er een aantal woningen waarbij de
combinatie wonen plus opslag mogelijk is. Dit is met
name om kleinschalige lokale activiteiten mogelijk te
maken, waarbij kleine ondernemers vanuit de eigen
woning werken. 

Een gevarieerde bouw, mits onder goede voorwaar-
den, bevordert over het algemeen de levendigheid van
een wijk. Op de informatieavond zal een indruk van
de inrichting van het openbaar gebied gegeven
worden. 
Verder onderzoekt de gemeente op dit moment of
voor circa 130 woningen in De Wijtenhorst warmtele-
vering op basis van een collectief warmtepompsysteem
haalbaar is, als bijdrage aan de CO2-reductie. Deze 130
woningen worden dan niet op het aardgasleidingnet
aangesloten. 

De nieuwe huizen vallen onder de Deventer woning-
markt. Ze zijn dus niet specifiek bedoeld voor mensen
uit Schalkhaar. Dat is niet zo'n punt, integendeel.
Schalkhaar is een mooi dorp in het groen en we
kunnen iedereen aanraden hier te komen wonen.
Welkom! Maarrr….. er is al bijna vijftien jaar niet meer
grootschalig gebouwd in ons dorp. Dat betekent dat
er mensen zijn die noodgedwongen zijn vertrokken óf
die al heel lang wachten op deze kans. Het Platform
Schalkhaar meent dat voor deze categorie
Schalkhaarders een tussenregeling gemaakt kan
worden, zodat zij als eersten de kans krijgen in te
tekenen. Daar moet toch een mouw aan te passen
zijn?

Ankie Pannekoek

Reeds eerder meldden we hier iets over de culturele
activiteiten in de School van Frieswijk, waar sinds vorig
jaar één keer per maand op zondag een koffieconcert
wordt georganiseerd en incidenteel op een zaterdag-
avond een zogenaamd open podium. In het verleden
traden bijvoorbeeld zangeres Hanneke Kappen,
pianiste Eline Bergmann en singer songwriter Martin
van de Vrught in het verbouwde klaslokaal van de
School van Frieswijk op. Vaak worden de muzikale
optredens gecombineerd met tentoonstellingen (o.a.
van Stichting de Parabool) en 'lezingen', bijvoorbeeld
over de geschiedenis van het landgoed Frieswijk.

De organisatie van deze avonden is in handen van de
bewoners van de School van Frieswijk en een groep
enthousiaste vrijwilligers. Omdat het aantal bezoekers
op deze concerten toeneemt zoekt deze groep ver-
sterking. Behalve de voorbereidingen van de program-
ma's en de promotie moeten ook huishoudelijke taken
bijv. koffie schenken en gasten ontvangen worden
verricht. In ruil daarvoor kunnen de vrijwilligers gratis
de concerten bijwonen.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met de
School van Frieswijk; 
0570-530115 



7

Sinds de berichtgeving in het vorige bulletin in oktober
2006 is veel overleg geweest tussen platform
Schalkhaar en de gemeente Deventer over de veran-
deringen die op stapel staan. Helaas hebben we
moeten constateren dat de voorgenomen planning
niet gehaald zal worden. We wachten nog op bericht

van de Gemeente Deventer over de nieuwe planning.
Wij hopen de komende weken op meer progressie en
u in het volgende bulletin meer te kunnen melden.

Wim Kuijper

Een forse hagelbui bij zonsondergang, medio januari. Een enkele weggebruiker op de rotonde aan de Kon.
Wilhelminalaan trotseert de bui. De gemeente toont zich niet erg slagvaardig bij het nakomen van de afspraken
voor aanpassing van de verkeerssituatie in Schalkhaar. 
Wellicht helpt een frisse regenbui?

Voortgang verkeerszaken

LET OP:
12 maart 2007

‘bijpraatavond!’ in de lindeboom

aanvang: 19.00 uur!



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

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar van 19:30 uur tot 20:15 uur.

De eerstvolgende vergadering is op

19 maart 2007      (let op! 12 maart is de ‘bijpraatavond!’ in de lindeboom)
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

Ruth Hiltermann

Wim Kuijper

✄

Schalkhaar Life op 25, 26 en 27 mei 2007!
In het laatste weekend van mei is het weer feest
in Schalkhaar.
Dit weekend zal geopend gaat worden met de
ballonnenwedstrijd op de vrijdagavond. Daarna
zal er een trekkerrace plaatsvinden voor de
jongste jeugd.
Ook de kermis zal dit jaar weer met een tal van
attracties aanwezig zijn rondom het dorpsplein.
Op de zaterdag is er o.a. 's middags de old-
timerrit voor verstandelijk gehandicapten en 
's avonds is er wederom de grandioze feest-
avond voor jong en oud in 't Haarhuus.
1e pinksterdag staat garant voor gezelligheid
want dan wordt de jaarlijkse braderie, samen
met  vele andere activiteiten, in het dorp
gehouden. Voor het complete programma kijk
op: www.schalkhaarlife.nl 

Yvonne Meijerink De 2006 editie was geslaagd. 
We hopen op een goed vervolg in 2007
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