
Kijk op
deWijk

Uitgave
maart 2017 Een uitgave van bewoners in samenwerking met Welzijn MensenWerk, Woonconcept en Gemeente Meppel

Vroeg in de ochtend daalt sneeuw 
fluisterzacht neer op de daken,

en takken van bomen krijgen een 
witte deken van dons.

Sneeuw, nog puur en fijn knispert 
onder mijn voen,

nis is mooier dan die witte wereld, 
stil en verlaten.
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En opeens is het jaar 2017 er! Een heel nieuw jaar, 
ook voor de redactie van Kijk op de Wijk. Dat ie-

dereen vol zit met goede ideeën blijkt ook wel weer 
als ik deze Kijk op de Wijk doorblader. Zo is het Wijk-
team Haveltermade druk bezig met de uitkomst van 
de Wijkanalyse en gaat het team vol energie de wijk 
in om mensen het hemd van het lijf te vragen. 
Biljartvereniging De Poedel vierde zomaar zijn 
75 jarige bestaan. Benieuwd naar dit uitdagende 
spel? Lees dan snel het artikel verderop in deze 
krant. Er wordt uitgelegd hoe het spel is ontstaan, 
maar ook wanneer u welkom bent om een keer een 
middag of een avond bij te wonen. Mocht u zin heb-
ben in een nieuwe uitdaging dit jaar, dan raad ik u 
aan om gewoon eens binnen te stappen.
Maar ook maatschappelijk gebied gebeurt er in de 
wijk van alles. Eind vorig jaar nog met het stamppot-
tenfestival en begin februari met de uitreiking van 
de Gouden Gieter. Ook de MensA biedt weer volop 
activiteiten aan dit voorjaar en wat dacht u van het 
Ouderen-Jongeren project en de vier thema-
ontmoetingen die worden gebaseerd over het door-
geven van waarden in je opvoeding? 
Natuurlijk zijn de mensen in de wijk ook niet ver-
geten. Ondernemer Simone vertelt over haar hobby 
en haar winkel ‘Vilt van Simone’. En redactielid Irene 
heeft Loran van der Laan honderduit gevraagd over 
zijn woonbeleving in de wijk!
Ook in de winter bloeit en groeit de Permacultuur-
tuin. Er worden allerlei activiteiten ontplooid. 
De vrijwilligers zijn nog op zoek naar wilgentenen. 
Heeft u ergens knotwilgen staan en wilt u ze geknot 
hebben? Wellicht kunt u bij deze vrijwilligers terecht. 
Zij gebruiken de wilgentenen graag voor de aankle-
ding van de cultuurtuin.
En dan is er nog de aanbieding van een dierenop-
pas, de papieractie van No-Boez en informatie over 
Meld Misdaad Anoniem. Kortom, deze eerste Kijk 
op de Wijk van 2017 staat weer bom- en bomvol! 
We wensen u veel leesplezier!
Mocht u na het lezen van de wijkkrant enthousiast 
zijn geworden, wilt u graag een stukje aanleveren 
voor de volgende editie in het vroege voorjaar van 
2017 of wilt u graag uw mening ventileren? 
Schrijf uw bericht dan aan: redactiekijkopdewijk@g
mail.com. 
Namens de redactie van de Kijk op de Wijk,

Irene Folkers, Roelof Benak, Truus Hooft, 
Trijna Schaap en Karin Stapper
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Waar was die vragenlijstnou precies voor?
Om de bewoners én interviewers klaar te stomen 
voor deze klus, heb ik onlangs een workshop 
interviewen verzorgd. Interviewen kan namelijk 
knap lastig zijn, zeker wanneer de bewoners zelf de 
interviews afnemen en sommige wijkgenoten niet 
zullen kennen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
teamleden van de wijkanalyse er leuke gesprekken 
van gaan maken! 

Workshop interviewen in De Poele

Wat willen we eigenlijk weten? Graag praten wij 
met u verder over de wijk Haveltermade. Hoe is 
het contact met andere bewoners in uw buurt en 
straat? Sluiten de activiteiten die in de wijk worden 
georganiseerd aan bij uw wensen, of zou u liever 
op een andere manier actief zijn in de wijk? Zo-
maar wat vragen die voor ons onderzoek belangrijk 
zijn. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek 
verklappen wij nog niet – u kunt ze waarschijnlijk in 
de volgende Kijk op de Wijk verwachten! 

Door: Marlous Rosegaar

Het is u vast niet ontgaan: sinds september 2016 
werkt het Wijkplatform Haveltermade aan een 

wijkanalyse in opdracht van de gemeente Meppel. 
Bij de laatste Kijk op de Wijk van 2016 kreeg u een 
vragenlijst over de Haveltermade. Van de 2.400 
verspreide vragenlijsten hebben we er 164 terug 
gekregen, waarvoor dank! Het geldbedrag van € 50,-
is gewonnen door de heer en mevrouw Mones, 
van harte gefeliciteerd! Jan Jansen heeft onlangs de 
envelop persoonlijk overhandigd. 

Met het verspreiden van deze vragenlijst is de 
wijkanalyse nog niet afgerond. De leden van het 
wijkanalyseteam (allen wijkbewoners) gaan de 
komende maanden op pad om interviews af te ne-
men. Maar liefst 40 bewoners uit de Haveltermade 
hebben aangegeven dat zij bereid zijn om geïnter-
viewd te worden. Indien u één van deze 40 perso-
nen bent, dan hebben wij inmiddels contact met u 
opgenomen of zullen dat begin maart doen. 

Jan Jansen en de 
heer en mevrouw 
Mones.
Als dank voor de 
deelname aan de 
wijkanalyse zijn zij 
uitgeloot en hebben 
het bedrag gewon-
nen.

Doet u mee? Op 10 en 11 maart is NL doet er 
weer, de grootste vrijwilligersactie van Neder-

land.

NL Doet wordt gesteund door het Oranje Fonds. Op 
de website www.nldoet.nl kunt u kijken welke klus-
sen in uw omgeving worden aangeboden en waar 
u zich wilt inzetten. Bent u lid van een organisatie 

en heeft u zelf een klus? Dan kunt u de klus op de 
website van NL doet aanmelden.
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Kies op de 
website van NL Doet voor ‘Zoek een klus’ en vul 
Meppel of uw postcode in. U krijgt dan een lijst met 
‘beschikbare klussen’ en u kunt zich inschrijven op 
een klus.

Voor de wijk Haveltermade zijn er al diverse klus-
sen aangemeld! Wilt u uw handen uit de mouwen 
steken bij NL Doet? Neem dan eens een kijkje op 
de website www.nldoet.nl.

NL DOET
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DierenoppasHaveltermade

Soms is het lastig om oppas te vinden voor je huis- 
dier, vooral tijdens vakanties en situaties waar 

niet zo gauw iemand voorhanden is om de verzor-
gende taak over te nemen. Soms moet een huisdier 
daardoor noodgedwongen naar een dierenasiel.

Als dierenliefhebber en bazin van 3 katten weet ik 
hier alles van en wil ik alleen het beste voor mijn 

dieren. Wees eens eerlijk: het is toch veel fijner als ze 
lekker thuis kunnen blijven en daar verzorgd kunnen 
worden!
Ik bied me daarom aan als Dierenoppas Havelter-
made. Je kunt me inschakelen voor de volgende 
werkzaamheden:
= Katten/honden voeren
= Kattenbak schoonmaken
= Hond uitlaten
= Cavia’s of konijnen voeren 
= Etc.
Het is daarnaast een kleine moeite om even de post 
te verzamelen en planten water te geven. Er kan veel 
in goed overleg.
Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar 
dierenoppas-aanhuis@outlook.com 
of bel met 0522 258630. Wie weet verzorg ik straks 
jouw dieren!

 Hartelijke groet,
Irene

maken als mogelijk is op het totale tafel oppervlak. 
Er wordt gespeeld met een rode, een gele en een 
witte bal, geel en wit zijn de speelballen. Ook wordt 
vaak met twee witte en een rode bal gespeeld. Een 
van de twee witte ballen is dan gemerkt met een 
zwarte stip ter herkenning. Men dient met de eigen 
speelbal de andere twee ballen te raken, dan is dat 
een carambole.

De vereniging telt op dit moment 15 leden, en die 
spelen op dinsdagmiddag en op woensdagavond. 
Ook is de vereniging aangesloten bij de K.N.B.B. 
(Koninklijke Nederlandse Biljartbond) wat inhoudt 
dat wij ook naar andere verenigingen gaan om 
wedstrijden te spelen, zoals b.v. Zwolle, Hoogeveen, 
Steenwijk enzovoort.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het biljarten dan 
bent u van harte welkom op dinsdagmiddag en 
woensdagavond om eens kennis te komen maken! 

Namens de vereniging,
Penningmeester, Thomas Duker.

Op 1 december 1941 kwamen een paar biljart-
vrienden op het idee om een biljartclub op te 

richten. Ze besloten de vereniging ‘de Poedel’ te 
noemen. Een Poedel is een foute biljartstoot, een 
goede biljartstoot wordt Carambole genoemd.

Het biljartspel heeft een oude geschiedenis die 
teruggaat tot de 15e eeuw. Hoe het biljartspel 
is ontstaan is niet helemaal zeker. Verschillende 
landen zeggen dat het spel door hun is uitgevon-
den. Het meest voor de hand liggende is dat het 
spel ontstaan is in Frankrijk. Het was destijds een 
openluchtspel dat buiten gespeeld moest worden. 
De ballen waren gemaakt van hout en klei en de 
biljartstokken (keus) werden gebruikt om de ballen 
weg te duwen. De ballen werden nog niet weg-
gestoten. Pas later werden de biljartballen gemaakt 
van ivoor van de slagtanden van olifanten.

Biljartsport bestaat uit meerdere verschillende soor-
ten zoals kader en driebanden.
Bij de Poedel echter houden wij ons voorname-
lijk bezig met het spel Libre. Bij Libre speelt men 
zonder beperkingen. Men mag zoveel caramboles 

Biljartclub de Poedelvierde zijn 75 jarig bestaan
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Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook? Je 
hebt informatie over ernstige misdaad, maar er 

kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie 
kan of durft. Een lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld 
Misdaad Anoniem een vangnet.
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke 
meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven 
over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij 
M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, 
mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude 
en corruptie kun je bij M. terecht.

Anoniem
De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eer-
ste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één 
doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Jouw 

anonimiteit is voor M. zelfs belangrijker dan het oplos-
sen van een onderzoek. 

Melding
M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. 
Alleen als jouw anonimiteit gewaarborgd kan worden 
stuurt M. de anonieme melding door naar diverse 
partners, zoals de politie en andere opsporingsdien-
sten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnen-
vallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding 
moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in 
de melding en is er meer over een verdachte of adres 
bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleve-
ren. Pas als die feiten de anonieme melding onder-

bouwen dan kunnen de opsporingspartners overgaan 
tot actie en kan de M.-tip:
• worden toegevoegd aan een onderzoek
• aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw 
onderzoek
• aanleiding zijn voor het heropenen van een oude 
zaak

Een M.-melding is hiermee een puzzelstuk in een gro-
ter geheel en wordt onderdeel van de gebruikelijke 
onderzoeken van bijvoorbeeld de politie of het frau-
deloket van een verzekeraar. De opsporingsinstanties 
zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de infor-
matie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden 
aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van 
onderzoeken.

Melden
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-
7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
24.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 
10.00 tot 18.00 uur. Je kunt 24/7 online melden.

NL Confidential
Meld Misdaad Anoniem is onderdeel van NL Con-
fidential. NL Confidential activeert en ondersteunt 
burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie 
te delen waardoor de veiligheid in Nederland wordt 
verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk inter-
mediair tussen burgers en partijen.

Meld MisdaadAnoniem
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Beste bewoners ,
Ik ben blij te kunnen melden dat ik wijkagent ben 
geworden van Haveltermade en Nijeveen.  
Graag wil ik me aan u voorstellen:
Ik ben Judith Bakker, 37 jaar oud, getrouwd en 
sinds 1999 werkzaam bij de politie. Destijds ben ik 
begonnen in de omgeving Veenendaal, later ben ik 
in de stad Utrecht gaan werken en vervolgens  zijn 
we verhuisd naar het mooie Drenthe en ben ik ge-
plaatst in Meppel. De laatste 5,5 jaar heb ik gewerkt 
als wijkagent in Zuidwolde (gem. Drenthe). Een 
mooie wijk, waar ik met veel plezier gewerkt heb. 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging kreeg ik nu de 
kans om Erik Roenhorst te vervangen als wijkagent 
in de wijk Haveltermade/ Nijeveen, waarmee ik per 
1 januari 2017 gestart ben.

Als wijkagent fungeer ik als contactpersoon tussen 
u en de politie- organisatie. 
Mijn taken zijn o.a.: signaleren van problemen, 
adviseren van burgers en netwerkpartners en soms 
ook mijn collega’s, aanpak  van sociale problemen, 

bemiddelen bij conflic-
ten, aanpak van overlast/ 
criminaliteit, samenwer-
ken en contacten onder-
houden met interne en 
externe partners zoals bij-
voorbeeld de gemeente, 
hulpverleningsorganisaties  
enz. 

Mocht u vragen hebben, 
advies willen of gewoon 
eens van gedachten wil-

len wisselen over iets wat speelt in uw wijk, nu of 
in de toekomst, dan hoop ik dat u contact met mij 
opneemt.
Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 
of via email: Judith.Bakker@politie.nl. 

Met vriendelijke groeten,
Judith 

Even voorstellenNieuwe wijkagent

Ons wijkplatform heeft vorig najaar in samen-
werking met Woonconcept de wedstrijd om 

‘De Gouden Gieter’ uitgeschreven.
Deelnemers werden gevraagd om de tuin of het 
balkon winterklaar en netjes te maken om zo bij te 
dragen aan de uitstraling van de straat en daar twee 
foto‘s van te maken. Ook vroegen we de deelne-
mers om een kort verslag te maken met daarin de 
werkzaamheden die ze hadden uitgevoerd.
Woonconcept sponsorde de prijzen. De 1e prijs 
was een cadeaubon van 75 euro, te besteden aan 
planten in de tuin en natuurlijk De Gouden Gieter! 
De tweede en derde prijs waren cadeaubonnen van 
respectievelijk 50 euro en 25 euro.
Op donderdag 9 februari hebben de juryleden 
samen met Michiel Büchli, consulent bij Woon-
concept,  de 1e prijs overhandigd aan mevrouw 
Inga Berga. Zij woont in de Piet Heinstraat en heeft 
haar voortuin op een originele manier winterklaar 
gemaakt. De jury was eenduidig van mening dat zij 

De Gouden Gieter verdiende.
Inga is Letse van geboorte en woont sinds 2015 
met haar vriend in Nederland. Het Nederlands is 
nog wat moeilijk voor haar maar ze doet er al-
les aan om in ons land en in de wijk haar draai te 
vinden.
Het Wijkplatform en Woonconcept zijn van mening 
dat de wedstrijd voor het winter maken van de tuin 
dit najaar een vervolg moet krijgen!

Overhandigingvan de Gouden Gieter
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GeslaagdStampottenfestival 2016

Inmiddels is het welhaast een Haveltermader 
traditie te noemen; het stamppottenfeest! In de 

winter samen ouderwets genieten van heerlijke 
stamppot! Afgelopen decembermaand was alweer 
de derde editie en opnieuw was het festival een 
groot succes! Maar liefst 200 wijkbewoners kwa-
men ondanks de aanhoudende druppelende regen 
op het Troelstraplein samen om zich met elkaar te 
verbinden onder het genot van een dampend bord 
stamppot. 
Aan variatie mocht het 
niet ontbreken, er was 
boerenkoolstamppot, 
andijviestamppot, hutspot 
en voor de liefhebbers ook 
de klassieke snert! Verder 
waren er ook  halal vari-
anten van de stamppot 
en Marokkaanse balletjes, 
gekruid met ras-el-hanout. 
“Want iedereen hoort erbij 
en mag meedoen!” dat is 
het devies van het wijk-
platform, dat samen met 
40 andere vrijwilligers uit 
de wijk dit grootschalige 
evenement op poten zette. Er is behoorlijk veel vrije 
tijd van menig vrijwilliger geïnvesteerd in verga-
deringen, boodschappen, aardappelen schillen, 
koken, stampen, conserveren, opwarmen en uitser-

veren. Maar zelf zeggen ze er veel plezier en lol aan 
beleefd te hebben! Wijkbewoners mochten gratis 
aanschuiven en genieten van de culinaire kunsten 
van hun medewijkbewoners. 
Tijdens het eten werd er af en tot een compli-
ment of een welgemeende dankjewel uitgedeeld 
aan de actieve vrijwilligers. Naast een bord met 
eten, werden de wijkbewoners ook op een andere 
manier gevoed. Diverse organisaties en initiatieven 

uit Meppel die ‘omzien 
naar een ander’ tot hun 
missie hebben gemaakt, 
schoven ook aan met 
interessante informatie! 
Maar liefst 11 vrijwilli-
gersorganisaties hadden 
een verhaal te vertellen 
over hoe zij omzien naar 
de Meppeler bevolking in 
het algemeen en wat zij 
in het bijzonder voor de 
bewoners van de Havel-
termade kunnen beteke-
nen (zie onderstaande 
informatie). 

Het was weer een geslaagd Stamppottenfestival 
met veel gezelligheid en nieuwe ontmoetingen.

Sportweek
Haveltermade

De sportweek vindt plaats in de meivakantie. De 
sportweek is van maandag 24 april t/m vrijdag 

28 april 2017. Het wordt een week met veel voet-
bal, basketbal, volleybal en streetdance op het veld 
voor de Kruiskerk.
We sluiten vrijdag natuurlijk weer af met een spet-
terende awardsnight!
Jij komt toch ook?!

AIA IS SIA
De sportweek Athletes in Action in Haveltermade 
gaat verder onder een nieuwe naam: Sporters in 
Actie (SiA).
De reden van de naamswijziging is een samenwer-
king met de Baptistengemeente in Meppel. Deze 
gemeente organiseert al meerdere jaren de sport-
week in de wijk Koedijkslanden onder de naam 
SiA. Wij sluiten ons als gemeente graag aan bij deze 
naam. Want door samen te werken bereiken wij 
meer.

Like onze facebookpagina en blijf zo op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen!

De vrijwilligers op de afterparty
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Mijn naam is Simone en sinds het begin van dit 
jaar heb ik de winkel van Johan Balk op nr 8 

van het Troelstraplein in gebruik als ‘Vilt van Simone’.
Ik vilt al een aantal jaren en ben erg blij met de mo-
gelijkheid die ik nu heb gekregen om mijn werk op 
een mooie manier te kunnen presenteren.
De winkel is omgetoverd tot een frisse, lichte ruimte 
waar mijn werk mooi in uitkomt.

Ik ben jaren geleden begonnen met vilten doordat 
ik wol had van mijn eigen schapen waar ik graag 
iets mee wilde doen. Spinnen lag erg voor de hand 
en is een erg leuke bezigheid, maar de wol die mijn 
Hebrideanschapen leverden is stug en prikt en daar-
door ongeschikt om truien of sokken van te breien.
In ons dorpskrantje zag ik toen een advertentie voor 
een viltcursus. Ik kon me helemaal geen voorstelling 
maken wat vilten in zou houden, maar heb me met-
een opgegeven. Een heel bijzondere ervaring was 
die eerste cursusavond. Zo fascinerend hoe wol door 
water, zeep en beweging onder je handen ineens 
verandert in vilt! Gebruikmakend van de stugge wol, 
harige wol maakte ik in het begin vooral stevige tas-

Vilt van SimoneVilt van Simone
sen en pantoffels. Inmiddels heb ik kennis gemaakt 
met andere soorten wol en is het verwerken van 
strandvondsten uit Gambia een belangrijk thema in 
mijn werk geworden.
Het gebruik van verschillende soorten wol in allerlei 
kleuren en in combinatie met andere natuurlijke ma-
terialen maakt dat de creativiteit die ik in het vilten 
kwijt kan oneindig is.
Omdat ik deze hobby combineer met mijn baan als 
werkbegeleider bij de GGZ is mijn presentatieruimte 

alleen geopend op de eerste woensdag van de 
maand van 15.00- 19.00 uur. Het is wel mogelijk om 
op afspraak te komen kijken. Wandelt u langs en de 
‘stoel met open’ staat buiten, dan bent u van harte 
welkom om eens binnen te lopen. Ook gewoon 
voor een gezellig praatje en uitleg over mijn vilt bent 
u van harte welkom! Omdat niet iedereen in de 
gelegenheid is om op een eerste woensdag van de 
maand langs te komen organiseer ik op zondag 26 
maart een extra open middag van 13.00-17.00uur.
Graag tot ziens!
Simone Boer

Vilt van Simone
Troelstraplein 8

www.viltvansimone.nl
volg mij op facebook
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Het vriest al een week. Hier en daar wordt ge-
schaatst op nog onbetrouwbaar ijs.

In de Permacultuurtuin is een winterfeestje met 
soep en vuur, uiteraard voor de hele buurt.
Leek het u te koud om daar naar toe te gaan? Mij 
ook. Maar dat valt enorm mee. 
Drie vuurtjes vlammen lekker warm op. En de soep 
is heerlijk! Drie soorten maar liefst, zelfgemaakt 
door de meest betrokken vrienden van de tuin. ‘t Is 
echt gezellig.
Het prieeltje in opbouw geeft al een illusie van 
geborgenheid. Hopelijk kunnen we deze  winter 
nog ergens helpen met het snoeien van knotwilgen, 
zodat we weer soepele wilgentenen hebben om 
verder te vlechten.
Van een boerderij in Broekhuizen kreeg de tuin 
een paar mud houtsnippers. Ideaal voor de smalle 
paadjes tussen de bedden. Dat betekende een 
dagje hard werken in de kou: eerst karton op het 
gras en dan de houtsnippers erop. Door het kar-
ton gaat het gras dood, maar de wormen en alle 
micro-organismen (broodnodig voor een gezonde 
bodem) blijven vrolijk leven. 

Permacultuur Wintertuin
En dan is er nog de composthoop.
In de herfst hebben we er een lezing over gehad, 
waaruit bleek dat een goede composthoop nog een 
hele wetenschap is. Het belangrijkste wat ik daar-
van onthouden heb is: géén sinaasappelschillen en 
die van ander citrusvruchten. En het áller belang-
rijkste: nóóit, maar dan ook nóóit gewoon geteelde 
snijbloemen op de composthoop. Het landbouwgif 
op deze bloemen dood alle leven in de hoop bin-
nen 24 uur!
Zo leer je nog eens wat.
Nu maar wachten op de lente, als de bloembol-
letjes – overal verstopt - boven komen. En het vele 
zaad weer verrassende planten gaat voortbrengen. 
Kom dan af en toe eens kijken en proeven en 
genieten van dit speciale stukje grond in Havelter-
made. Want u weet het, deze tuin is voor de hele 
wijk! 
Anita 
vraag: waar is de Permacultuurtuin precies?
antwoord:  in het smalle deel van het Noorderpark 
dat de wijk afschermt van de N375, vlakbij het die-
renweitje.  

WANNEER 
LAAT JE 
ZE LOS?

ONTMOETING EN LEVENSKUNST

Wat geef je je kinderen mee? Hoe maak je ze 
weerbaar? Kom naar de vier themabijeenkomsten 
‘Waardevol opvoeden’ en ga in gesprek met 
andere ouders en opvoeders. Meld je gratis 
aan op: vind het antwoord in jezelf.nl

APG_flyers_A5.indd   5 02-02-17   09:31

START: 8 MAART
20.00 - 22.00 UUR

WAARDEVOL
OPVOEDEN

4 bijeenkomsten

vind het antwoord in jezelf.nl
Meer info op:

Witte de Withstraat 2, Meppel

GRATIS

APG_flyers_A5.indd   6 02-02-17   09:31
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Loran zie ik regelmatig langs m’n huis voorbij lopen 
met zijn hondje Nyonya, dus leek het me leuk om 

hem eens aan een interview te onderwerpen.
Inmiddels al 47 jaar woonachtig in de Haveltermade 
waar hij meerdere woningen heeft gehad. 
In zijn huidige woning zijn ondertussen een paar ver-
bouwingen geweest met als resultaat dat het een stuk 
ruimer, moderner en comfortabeler is geworden.
De laatste verbouwing was in 2016 waarbij het toilet 
en de badkamer werd gereno-
veerd door de firma Buursema, 
ingehuurd door Woonconcept.
Zelf heeft hij centrale verwar-
ming aangelegd.
Loran is dus in de Haveltermade 
opgegroeid en heeft hier als kind 
een erg fijne tijd beleefd.
Het was een kindvriendelijke 
buurt waar naar hartenlust werd 
gespeeld door de jeugd; grasvel-
den, steegjes en water (varen, 
schaatsen) waren geliefde plek-
ken!
‘Er was amper tijd om te eten’ vertelt Loran.
Nog steeds woont hij hier met veel plezier, vooral  nu 
de wijk is ‘opgepimpt’. 

Een aantal jaren geleden zijn 
er zo’n 100 bomen geplant 
en wandelpaden aangelegd. 
Ook is er veel groen en dat 
geeft de wijk een fris karakter. Wel vindt hij dat de ver-
zorging van de groenvoorziening te wensen overlaat en 
ook treft hij veel zwerfafval aan. 
Daar mag wel meer aandacht aan worden besteed 
door de gemeente.
1 keer per jaar is er een actie (‘Nederland Schoon’) 

waarbij kinderen van de basisschool de buurt 
ingaan om het afval op te ruimen. Zelf loopt 
Loran ook wel mee. Hij vertelt dat er soms kar-
renvrachten zwerfvuil wordt opgehaald.

Het feit dat de wijk inmiddels multicultureel is 
vindt hij een positieve ontwikkeling.
Wel merkt hij op dat het lastig is om contact te 
maken met de allochtone gemeenschap en dat 
het zich meestal beperkt tot een groet.
Dit maakt dat de integratie van autochtone en 
allochtone mensen moeizaam verloopt wat hij 
erg jammer vindt. 
Loran is er voorstander van dat hier wellicht 

wat meer aandacht aan wordt besteed.

Op de koffie bijLoran van der Laan

Iedereen kan in een situatie belanden waarbij hij of 
zij een duwtje in de rug nodig heeft. Niet meer stil 

thuis zitten maar je kwaliteiten ontdekken, jezelf ont-
wikkelen, je zelfvertrouwen vergroten, je gewaardeerd 
voelen en weer meedoen.
In De MensA richten we ons vooral op het samen met 
anderen bezig zijn en een leuke tijd hebben. Maar on-
danks dat is er ook ruimte voor een persoonlijk verhaal. 
Persoonlijke aandacht is een belangrijk uitgangspunt voor 
ons. Op deze manier is er een gezonde balans tussen 
persoonlijke aandacht en ontspanning.
Wat De MensA tot een succes maakt is het ‘voor en 
door’-principe. Alle activiteiten komen voort uit ideeën 
van de bezoekers. Heb je als bezoeker een idee dan zul-
len we proberen om daar (samen) een activiteit van te 
maken.

Als bezoeker kun je bij De MensA doorgroeien naar 
medewerker. Alle medewerkers wonen in de gemeente 
Meppel en zijn ervaringsdeskundige. De medewerkers 
weten waar ze het over hebben en wat er leeft. Voor 
sommige medewerkers en bezoekers is De MensA een 
opstapje naar regulier werk.
Heb je vragen en weet je niet waar je ermee terecht 
kunt? Wij wijzen mensen de weg en signaleren knelpun-
ten bij algemene voorzieningen. Op deze wijze wordt het 
voor, door en met elkaar helemaal ingevuld.
Kom eens langs en overtuig je zelf over de mogelijkhe-
den bij De MensA.

Openingstijden
Maandag    13.00 – 16.00 uur
Dinsdag t/m donderdag  09.00 – 16.00 uur
Vrijdag     09.00 – 12.00 uur
De MensA activeringscentrum
Witte de Withstraat 2a
7942 AG Meppel
telefoonnummer (0522) 244151
e-mail info@demensa.nl
www.demensa.nl

De MensAis er voor iedereen
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CONTACTGEGEVENS 

Projectleiders 

Miranda de Haas 

T:  06 - 44 99 46 22 

E:  mirandahelenadehaas@gmail.com 

Arianne Catsburg 

E: ariannecatsburg@gmail.com 

 

IBBO Chalcedoon 

Argusvlinder 2a 

Postcode Meppel 

Directeur: Anita Movrin 

T:  06 - 51 11 48 53 

E: ibbochalcedoon@gmail.com 

MEER INFORMATIE  

www.ibbomeppel.nl 

www.ibbo.eu 

Beste lezer, 
Deze maand zijn wij, de IBBO school in Meppel gestart met een 
‘Ouderen-Jongeren Project’. 

Het doel van dit project is om ouderen (65+) en kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 18 jaar van elkaar te laten leren. Ouderen hebben in hun leven veel kennis 
en vaardigheden opgedaan die zij door kunnen geven of kunnen leren aan de jongeren.  
Voorbeelden van vaardigheden zouden kunnen zijn; breien, koken, schaken, moestuin       
maken/onderhouden, handwerken, knutselen, schilderen, boetseren, muziekinstrument  
bespelen, puzzelen, bouwen, etc. En met de kennis die ouderen hebben over bijvoorbeeld de 
geschiedenis, natuur, het leven in vroegere tijden kunnen zij de jongeren informeren. 

Op hun beurt kunnen de jongeren de ouderen, in hun eigen tempo, leren over Social Media en 
het gebruik van telefoons en computers. Het maakt de wereld voor de ouderen weer wat   
groter, zodat ze ook straks kunnen ‘skypen’ met een vriend/vriendin of hun kinderen of 
kleinkinderen die geëmigreerd zijn bijvoorbeeld. En hoe vind je mensen op het Internet, ook 
dat kunnen ze dan leren. Misschien vinden ze zo wel een lang verloren liefde… 

We willen workshops organiseren, op onze school of op een andere locatie, waarbij de      
verschillende vaardigheden gedemonstreerd en geleerd kunnen worden. De benodigde           
materialen zullen door ons aangeleverd worden. 

De jongeren maken op hun beurt een presentatie over Social Media. Daarna bestaat de      
mogelijkheid de ouderen die daar interesse voor hebben, één op één en in hun eigen tempo, 
de toepassingen van Social Media te leren waaronder bijvoorbeeld ‘Whatsapp’, ‘Skype’ en/of 
Facebook. 

Ons project loopt tot aan de zomervakantie van dit jaar en wordt �inancieel ondersteund 
door Het Oranjefonds. 

We zijn inmiddels actief begonnen met het werven van ouderen die het leuk vinden om mee 
te doen aan ons project. 

Kent u ouderen die ook hieraan mee willen doen? Heeft u vragen of wilt u dat de jongeren 
een presentatie over Social Media op een bepaalde locatie houden, te denken valt                
bijvoorbeeld aan een woonzorgcentrum, neem dan gerust contact op met onderstaande   
projectleiders. 

U kunt ons ook helpen door uw toestemming te geven om een poster met aankondiging van 
ons project op te mogen hangen. Het liefst op een plek waar die gezien wordt door ouderen. 
We komen dan langs om deze op te hangen. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, we horen graag van u! 

Namens de IBBO Meppel, 

 

Miranda de Haas Arianne Catsburg 

 

Ouderen-Jongeren Project 

Januari 2017 



Kijk op
deWijk
12

Redactie
Karin Stapper, Truus Hooft, 
Irene Folkers, Trijna Schaap en
Marlous Rosegaar
Eindredacteur
Karin Stapper

Foto’s
Karin Stapper, Roelof Benak, 
Irene Folkers

Opmaak 
Roelof Benak

Drukwerk
Gemeente Meppel

Verspreiding
Wijkbewoners/vrijwilligers uit de 
wijk Haveltermade 
Coördinatie: Huub Winters

Kopij/input
Aanleveren kopij t/m 31 mei via
redactiekijkopdewijk@gmail.com

De volgende editie van Kijk op de 
Wijk verschijnt in juni

Voor de actuele berichten kijk op 
onze website: 
wijplatformhaveltermade.nl

Colofon

Elke tweede zaterdag van de maand halen de vrijwilligers van jeugd-
soos No-boez oud papier op. Met de opbrengsten van het oud pa-

pier betalen wij de activiteiten die wij organiseren voor onze leden. 
Denk hierbij aan aanschaf van spellen voor in de jeugdsoos, een dagje 
pretpark en een kampweekend. 
Sinds de komst van de blauwe containers merken wij dat de hoeveel-
heid oud papier dat voor ons aan de weg wordt gezet terugloopt. Via 
deze weg willen wij jullie vragen om het oud papier voor ons op te 
sparen. Dit kan in dozen, maar vuilniszakken met oud papier nemen wij 
ook mee. U doet er ons en onze leden een ontzettend plezier mee. Door 
uw bijdrage kunnen wij leuke activiteiten neerzetten voor de jeugd. 
Helpt u ons mee?    

Data:
11 maart   8 april   13 mei   10 juni   8 juli
Augustus wordt er geen papier 
opgehaald i.v.m. vakantieperiode 

Groetjes en dank namens de vrijwilligers 
van jeugdsoos No-boez 

Oud papier =Veel plezier

Vrijdag 17 maart gaan we de lift van het wijkcentrum de Poele in 
bedrijf stellen.

De openingshandeling zal verricht worden door de wethouders Koos 
de Vos en Gert Stam.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, Waarborg-
fonds, het aanjaagbudget, wijkbewoners, Woonconcept, Gemeente 
Meppel en Wijkcentrum de Poele.
 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!
Inloop vanaf 15.30 uur. Tegen 16.00 zal de officiële openingshandeling 
plaatsvinden, wij sluiten dit af met een hapje en drankje onder muzikale 
begeleiding van de Meppeler muiters.
 
Namens het bestuur van wijkcentrum de Poele en het wijkplatform 
Haveltermade.

Opening liftwijkcentrum de Poele

Agenda
10-11 maart  NL DOET
17 maart  opening lift
1 juli  Zomeractiviteit


