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Uitgave
juni 2016 Een uitgave van bewoners in samenwerking met Welzijn MensenWerk, Woonconcept en Gemeente Meppel

Barbecue wijkfeest

9 juli
van 17.00 tot 20.00 uur

in het “Troelstrapark” 

Picknick

Kinderen alleen welkom onder begeleiding van de ouders!

Uitsluitend voor bewoners van 
de Haveltermade!

Zie achterpagina voor meer informatie
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We staan weer aan de vooravond van een 
prachtig zomerseizoen in de wijk Havelter-

made. Er groeit en bloeit letterlijk van alles hier in 
dit mooie stukje van Meppel. Met deze zinsneden 
doel ik in eerste instantie op de vergevorde plan-
nen van Stichting Permatuin. Verderop in deze 
wijkkrant kunt u lezen welke vooruitgang er de 
afgelopen drie maanden al is geboekt! Maar er is 
meer nieuws. Wist u bijvoorbeeld al dat de MensA 
is verhuisd? Jan Haasjes schreef een mooi artikel 
over de verhuizing en plaatste een foto van het 
nieuwe pand. Nieuwsgierig geworden? Blader dan 
snel door naar bladzijde 4.
Ook is het ons gelukt om een nieuwe columniste 
in onze wijkkrant te krijgen. Daar zijn we erg blij 
mee. Vanaf nu zal Marlous een aantal columns 
voor haar rekening nemen. Haar eerste column 
gaat, heel leuk, over cijfers en statistieken in de 
wijk Haveltermade. Ik was blij verrast! Ik ben 
benieuwd wat u ervan vindt.
Een aantal bewoners in de wijk Haveltermade 
heeft te maken gekregen met een renovatie van 
hun huurwoning van Woonconcept. Onze redac-
trice Irene Folkers zat zelf middenin de renovatie 
en ze maakte van de gelegenheid gebruik om hier 
een artikel over te schrijven. Ook Woonconcept 
informeert ons over de werkzaamheden die 
plaatsvinden.
Hayat el Mahjoubi trakteert ons deze keer letterlijk 
op twee prachtige artikelen die het lezen meer dan 
waard zijn.
Maar er is nog zoveel meer te vertellen! 
Op zaterdag 9 juli wordt er weer een wijkfeest 
georganiseerd. Het precieze programma vind je 
verderop in de Kijk op de Wijk. En naast deze 
editie verschijnt er nog een jubileumuitgave van de 
Kijk op de Wijk. Onze redactie is heel benieuwd 
naar dat resultaat.
Mocht je iets opvallen in de wijk, heb je tips, wil je 
iets kwijt of wil je actief meeschrijven aan deze 
krant en je bij onze groep enthousiaste vrijwilligers 
voegen? Meld je dan aan via redactiekijkopdewijk
@gmail.com.
We wensen jullie allemaal een bloeiende zomer!

Irene, Trijna, Roelof en Karin
Redactieteam Kijk op de Wijk Meppel

Op de koffie bij...
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Verbouwing  Van hogendorpsingel/Heinsiusstraat
lijks even naar m’n ouders om te kunnen douchen
Kortom: kamperen in eigen huis!

Niet echt gezellig dus om lekker op m’n gemak een 
kopje koffie te drinken, dus besloot ik om elke 
dag mijn activiteiten buitenshuis te plannen. 
Bovendien hadden vrienden mij verrast met 
leuke uitstapjes  zodat ik even uit ‘het bouw-
bedrijf’ kon stappen en de jongens ongestoord 
hun werk konden doen.
Des te leuker ook om aan het eind van zo’n 
dag de voortgang te zien.

Het tempo zat er goed in! Voordat ik het wist 
stond de keuken al en volgden toilet en badka-
mer
Mijn woning werd 15 april opgeleverd en het 
resultaat mag er wezen! 

Ik ben er heel blij mee, alles ziet er weer mooi en fris 
uit! 

Ik wens m’n buurtgenoten die het allemaal nog 
moeten ondergaan succes met de verbouwing en 
hoop dat ze net zo tevreden zullen zijn als ik met het 
eindresultaat!

Irene Folkers

Begin dit jaar is de verbouwing aan de van hogen-
dorpsingel en Heinsiusstraat van start gegaan, 

waarvoor de firma Buursema is ingehuurd door 
woonconcept.

Met  ‘onderhoud 
naar wens’  kon ie-
dereen zelf bepalen 
wanneer keuken, 
toilet of badkamer 
vervangen zou 
worden en wat er 
vervangen moest 
worden
Er werden verschil-
lende opties aan-
geboden waaruit 
men kon kiezen uit 
wandtegels, kleur, vloer, model, etc

Met gemengde gevoelens zag ik de verbouwing 
tegemoet en met mij meerdere bewoners, want zo’n 
drastische aanpak zou voor veel overlast zorgen (ge-
luid, stof, in –en uitlopen van werklieden, niet kun-
nen koken, douchen, etc) inclusief weinig privacy.

In een mum van tijd transformeerde de woning in 
een bouwbedrijf waar hard gewerkt werd.
Het toilet werd vervangen door een ‘dixy’ (chemisch 

toilet), het 
gasfornuis c.q. 
gasplaat voor 
een camping-
gasje.
Als watervoor-
ziening werd 
er tijdelijk even 
een kraantje 
gemonteerd in 
de kelder.
Met badspul-
len in een tas 
fietste ik dage-
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De MensAis er voor iedereen, dus ook voor jou!

Zoals je misschien al weet is De MensA inmiddels 
verhuisd. We blijven wel in de wijk Havelterm-

ade. Onze nieuwe plek is de voormalige Rechteren-
school aan de Witte de Withstraat 2a. Na een paar 
weken intensief klussen zijn we de laatste week 
van mei verhuisd. Er is heel hard gewerkt door 
mensen met verschillende achtergronden en cultu-
ren. Samen hebben we het gepresteerd om binnen 
een week of vier het gebouw op te knappen en 
De MensA-sfeer er in te brengen. Natuurlijk moet 
er nog wel het een en ander gebeuren; iets wat 
ons zeker gaat lukken. Het blijkt maar weer dat De 
MensA plek biedt aan een grote groep mensen. Je 
bent van harte welkom om eens te komen kijken, 
het verplicht je tot niets.

Openingstijden
Maandag    13.00 – 16.00 uur
Dinsdag t/m donderdag  09.00 – 16.00 uur
Vrijdag    09.00 – 12.00 uur

Witte de Withstraat 2a
7942 AG Meppel

Telefoonnummer (0522) 244151
e-mail: info@demensa.nl

www.demensa.nl

We zijn verhuisd!

De nieuwe ingang
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“We zullen ze nog missen!” verzuchtte Martje tij-
dens een afscheidsetentje dat ik laatst met de 

vrijwilligsters van de naaihulp nuttigde. Om zich daar-
na te verlekkeren aan “patatjes” omdat ze daar zo’n 
trek in had. De woorden van Martje en haar keuze uit 
het menu zijn karakteristiek voor de vrijwilligsters van 
de naaihulp; toegewijd en bescheiden. Met “ze” be-
doelde Martje allochtone, voornamelijk Marokkaanse 
vrouwen, waarvoor de vrij-
willigsters van voormalig 
Stichting Kleurrijk Meppel 
vanaf 1994 zich sinds jaar 
en dag voor inspanden. 
Chef d’équipe Els Hoekstra 
spreekt de dames voor 
het eten nog even toe en 
bedankt hen voor hun 
inspanningen in de afge-
lopen jaren. Ade, een In-
donesische Meppelse die 
samen met Els, Shanta en 
Madzy  (beiden Surinaam-
se Meppelsen) tevens de 
werkgroep vormde,  wil 
ook een woord van dank 
uitspreken. Ze prijst de 
aanwezigen voor het thuis-
gevoel dat ze haar hebben 
gegeven, nadat zij hier 
uit Indonesië in Meppel 
neerstreek zonder enige 
familie. 
Jarenlang hoorde ik elke 
dinsdagmiddag vanuit 
mijn kantoor het geschui-
fel in de ruimte ernaast, 
het Vrouwencentrum, waar de dames van de naai-
hulp elke dinsdagmiddag bijna “schuifelend” hun ding 
deden. Schuifelend, vanwege “gebreken” die met een 
oudere leeftijd komen (jongste was 63 jaar, oudste 86 
jaar). Dan wist ik, de meisjes van de naaihulp waren 
bezig! “Hun ding” was voornamelijk het helpen en be-
geleiden van vrouwen van allerlei herkomst, met naai- 
en verstelwerk, met Nederlandse taaloefeningen, 
fietslessen maar ook een luisterend oor. En ze boden 
de dames typisch Hollandse gezelligheid. Alie, Corrie, 
Marja, Gretha, Martje, Roelie en Els zorgden dan op 
die middagen voor een lekker kopje koffie of thee, die 

dan aangevuld werd met uitheemse cakes, koekjes, 
donuts en pannenkoeken die de allochtone vrouwen 
zelf hadden gebakken en als dank meebrachten voor 
hun Nederlandse volontaires. Soms waren het zulke 
grote ladingen, dat het in plastic bordjes en zakjes 
verplicht met de naaihulpen mee naar werd huis 
gestuurd. Alie merkte tijdens ons afsluitend diner op, 
bijna verontschuldigend; “ik had eens een keer, dat ik 

er drie dagen van heb gegeten 
want ik kreeg het gewoon al-
lemaal niet in een keer op!”.
Allochtone vrouwen, voorna-
melijk oudere 1e generatie 
Marokkaanse vrouwen en 
‘importbruiden’ proberen nog 
steeds met vallen en opstaan 
in de Meppeler samenleving te 
overleven. Daar waar ik soms 
het geduld dreigde te verlie-
zen, waren er deze toegewijde 
vrijwilligsters van de naaihulp 
die onvoorwaardelijk en met 
veel compassie deze vrou-
wen, niet alleen met naald 
en draad, maar ook met raad 
en daad bijstonden.  Zo heb 
ik weleens meegemaakt, dat 
chef d’équipe Els Hoekstra op 
zo’n middag begeesterd mijn 
kantoor binnenvloog “Zeg hoor 
eens, mevrouw X zit met dat 
en dat probleem of gedoe met 
een instantie, hoe kunnen we 
haar het beste helpen dit op te 
lossen?”. 
Zij waren figuurlijk en letterlijk 

de handen aan de djellaba’s, abaya’s, diracs en sari’s, 
de exotische gewaden van de vrouwen. Deze vrijwil-
ligsters deden alles om hen een thuis te bieden in 
een Kleurrijk Meppel en zodanig discreet in de scha-
duw van de Meppeler Toren. Ik zal hen nog missen!

(deze column heeft ook in de Meppeler Courant d.d. 18 mei gestaan)

Schuifelendevrijwilligsters

We zijn verhuisd!
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“Hier heb je de Teriyaki-saus!” zegt de Surinaams-
Nederlandse Madzy tegen Gretha en schuift 

haar een flesje saus toe. “Wat zeg je daar? Terrikakki? 
Nooit van gehoord!” schatert Gretha van het lachen. 
Dit tafereeltje speelt zich af tijdens de inloopochtend 
in het Vrouwencentrum De Regenboog. Yousra en Ou-
assima, de twee Marokkaans-Nederlandse stagiaires 
van het Vrouwencentrum, zijn tevens ook bewoonsters 
van de wijk Haveltermade en hebben als stageop-
dracht ervoor gekozen om in hun eigen wijk ouderen 

Even voorstellen: mijn naam is Marlous en sinds 
begin 2016 woon ik in de Haveltermade. Het 

schrijven van deze column geeft mij de mogelijkheid 
om de wijk en haar bewoners beter te leren kennen. 
Als sociaal geograaf heb ik mijn eigen bedrijf gestart, 
waarbij ik mij bezig houd met leefbaarheid, de relatie 
tussen overheid en burger en het ondersteunen van 
bewonersinitiatieven. In mijn columns hoop ik u mee 
te nemen in deze onderwerpen en vooral wat dit be-
tekent voor onze wijk, de Haveltermade. 

De eerste ‘Kijk op de Wijk’ heeft me verrast. De wijk-
krant laat zien dat de bewoners zich op allerlei ma-
nieren inzetten voor de wijk. Het houdt ons tevens 
op de hoogte van wat er speelt in de wijk: goed voor 
de leefbaarheid en het onderhouden van contacten 
tussen bewoners (in vaktaal ook wel ‘sociale cohesie’ 
genoemd). 

Nu ben ik benieuwd voor wie de ‘Kijk op de Wijk’ 
eigenlijk geschreven wordt. Wie wonen er eigenlijk in 
de Haveltermade? U hebt vast wel eens gehoord van 
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het CBS 
verzamelt cijfers uit heel Nederland; misschien heeft 
u zelf wel eens een enquête in de brievenbus gehad. 
Om een eerste indruk te krijgen van de wijk, heb ik 
deze cijfers eens opgezocht voor de Haveltermade. 
Wat meteen opvalt: wij zijn met z’n allen vrij jong. In 
Meppel zijn de meeste inwoners tussen de 45 en 65 
jaar oud, terwijl in de Haveltermade de meeste bewo-
ners tussen de 24 en 45 jaar oud zijn. De man/vrouw 

verdeling is nagenoeg gelijk (in de 
Haveltermade wonen 2015 mannen 
en 2110 vrouwen). Al met al duidt 
deze samenstelling op een wijk met 
veel jonge gezinnen. 

Wat u wellicht nog niet wist: de totale 
oppervlakte van de wijk is 87 hectare, 
waarvan 84 hectare ‘land’ is en 3 

hectare ‘water’. Ik ben benieuwd of het CBS het gebied 
langs de Paradijsweg (zie foto voorblad vorige Kijk op 
de Wijk) ook heeft meegenomen. Hier komt bij dat 
wij vrij dicht op elkaar wonen. Ter vergelijking: Meppel 
wordt door het CBS geclassificeerd als ‘matig stedelijk’ 
terwijl de Haveltermade als ‘sterk stedelijk’ wordt aan-
gemerkt. Jong maar niet groen dus. Voor de Stichting 
Permacultuur Meppel wellicht een extra aanknopings-
punt om vooral door te gaan met hun initiatief, het 
realiseren van een wijkmoestuin. Uit wetenschappe-
lijk onderzoek is gebleken dat u gezonder wordt van 
meer groen in uw leefomgeving. Niet zozeer omdat u 
daardoor meer gaat hardlopen; behalve sporten kunt 
u in een park immers ook barbecueën. Het gaat om 
de geestelijke gezondheid. Meer groen om u heen 
vermindert stress. Als u van tuinieren houdt, is die 
moestuin dus zo gek nog niet. 

Mocht u dit nou een leuke column vinden en wilt 
u onderwerpen aandragen? Dat kan! Stuur dan een 
mailtje naar de redactie van Kijk op de Wijk, dan komt 
deze vanzelf in mijn inbox terecht. 

De Haveltermade:jong maar geen groentje

Sushi-ochtend in Vrouwencentrum de Regenboog
in contact te brengen met allochtone vrouwen. 
Eens in de maand organiseren ze iets leuks en gezel-
ligs voor de ouderen in combinatie met allochtone 
vrouwen uit de wijk. Ze hebben al een keer eerder een 
kennismakingsochtend met High Tea georganiseerd, 
een Bingo-ochtend en zoals vandaag een Sushi-och-
tend. Yousra en Ouassima leren de ouderen en de 
vrouwen hoe je zelf Japanse sushi kunt maken en het 
is nog gezond ook! Behendig rollen ze de sushi op 
rolmatjes af en aan, leggen uit wat je er allemaal in 
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Marokkaans-Nederlands jongetje naast hem, die met 
zijn moeder is meegekomen begint te lachen. Amira, 
een Iraakse vrijwilligster rolt de zeewier-bladeren heel 
secuur voor zich uit, met haar bril op zowat het puntje 
van haar neus probeert ze de plakkerige rijstkorrels 
binnen het zeewierblad onder bedwang te houden. 
En ze tovert zo een paar sushi-hapjes tevoorschijn die 
je haast niet kunt onderscheiden van de professionele 
sushi die we doorgaans in restaurants voorgeschoteld 
krijgen. De Turks-Nederlandse Hikmet, Beyhan, en Ha-
tice spreken hun bewondering uit en geven haar com-
plimenten. Tijdens het sushi maken worden er allerlei 
persoonlijke verha-
len uitgewisseld. 
Zo vertelt Gretha 
dat zij met 17 jaar 
al haar eerste kind 
had, en dat ze nu 
6 volwassen kin-
deren heeft, een 
aantal allochtone 
vrouwen knikken 
bevestigend naar 
haar omdat ze 
veel herkenning 
vinden in het ver-
haal van Gretha. 
Ook Houkje en 
Maria hebben een 
bijzonder verhaal te vertellen. Autochtone ouderen en 
allochtone vrouwen, blijken meer gemeen met elkaar 
gemeen te hebben dan ze dachten. 
Nadat alle sushi gerold was, presenteren Yousra en 
Ouassima het eindresultaat, iedereen is trots en heeft 
inmiddels trek. Er wordt samen gegeten en de smaak 
wordt beoordeeld. Gretha haalt medicijnen uit haar tas 
en smijt het pakje met pillen op tafel “Waar is dat dan 
weer voor?” vraagt Indonesisch-Nederlandse Mia geïn-
teresseerd. “Voor de Gloor-esterol!” antwoordt Gretha 
gierend van het lachen. Dit is dan weer aanleiding 
voor Mia om Gretha van een aantal voedingstips te 
voorzien waarvan bewezen is dat deze goed zijn voor 
mensen met teveel cholesterol. Het thema gezondheid 
werd nader besproken in de groep. 
De Nederlands-Turkse Hikmet staat ineens spontaan 
op “nu heb ik het volgende voorstel, waarom doen we 
niet als gehele groep mee aan de komende avondvier-
daagse?”. Iedereen is enthousiast “ja, we gaan ons als 
groep opgeven!”

kunt doen en af en toe valt er een vreemde term. “Kijk 
dit heet wasabi!” legt Yousra enthousiast uit, ‘Wabbie?” 
zegt mevrouw Popken. “Nee, wasabi” herhaalt Yousra. 
“Sabie?” probeert mevrouw Popken nog een keer “ow, 
wacht dat moet ik dan maar opschrijven!”. Er komt 
een blocnote tevoorschijn met een pen en mevrouw 
Popken gaat ijverig aan het werk. Mieke heeft zich 
in ieder geval al goed voorbereid op deze ochtend 

en komt met een keukenschort voor de dag, die ze 
van huis heeft meegenomen, helemaal klaar voor de 
sushi-actie! Ook Pieter is een vaste klant geworden 
van deze gezellige ochtenden, hij voelt zich inmiddels 
als een vis in het water tussen de bonte mengelmoes 
van culturen en weet inmiddels alles over hoofddoe-
ken, want hij heeft daar een keer vragen over gesteld 
en kreeg een uitgebreide uitleg van de vrouwen. Zo 
weet hij dat je de hoofddoek op verschillende manier 
kunt dragen, dat het onder andere afhankelijk is van 
de mode en de interpretatie van het een en ander, en 
dat niet alle moslima’s per definitie een hoofddoek 

dragen. Ook legde 
een jonge vrouw aan 
hem uit dat zij geen 
hoofddoek draagt 
maar haar zusje wel, 
en dat dit een kwestie 
van eigen keuze is en 
niet van onderdruk-
king, zoals vaak in de 
opinie wordt gedacht. 
Pieter heeft vandaag 
een kennis meegeno-
men en zit naast hem 
om hem een beetje 
te laten wennen aan 

dit nieuwe gezelschap. Ondertussen rolt hij de ene 
sushi-rol na de andere en maakt grapjes tussendoor 
“Ik denk dat we hier nu wel een sushi-restaurant kun-
nen openen; sushi-restaurant de Poele!” roept hij. Een 
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In goed overleg met de gemeente Meppel, het 
Wijkplatform Haveltermade, Stichting Welzijn Men-
senwerk Meppel en met een groep zeer betrokken 
en enthousiaste mensen zijn we vrijdag 27 mei 2016 
van start gegaan met de inrichting van een  educa-
tieve eetbare Permacultuurtuin in het Noorderpark in 
de wijk Haveltermade in Meppel.   
“Wat waren het vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei  
superdagen om te werken in de tuin-in-wording in 
het Noorderpark  Haveltermade. Er is veel werk ver-
zet en wat was het leuk en fijn om samen van start 
te gaan met onze Permacultuuractiviteiten!  Zowaar 
staat er in het Noorderpark Haveltermade nu een 
aardbeientoren met een prachtig zelf geschilderd 
bord van Stichting Permacultuur Meppel.  De eerste 
bedden zijn aangelegd en er is een mooi begin ge-
maakt met een natuurlijke omheining. We zagen ook 
veel nieuwe gezichten en wat was het leuk om over 
onze plannen te vertellen en onze ervaringen over 
wat we aan het doen zijn te delen. We hebben dan 
ook veel enthousiaste reacties gekregen!”
Met het aanleggen van een eetbare Permacultuur-
tuin willen we inwoners van Meppel informeren en 
inspireren. Daarnaast leveren we een mooie bijdrage 
aan een groene, duurzame en eetbare stad. De 
Eductatieve Eetbare Permacultuurtuin wil een ont-
moetingsplek zijn, een groen buurtcafé waar geza-
menlijk activiteiten gaan plaatsvinden: een heuse 

Groen licht voor Permacultuur in het Noorderpark 
broedplaats voor uitwisseling van ideeën en kennis. 
Het is een plek voor jong en oud, de tuin is voor 
iedereen toegankelijk en laagdrempelig!
Permacultuur is gebaseerd op 3 ethische principes:
Zorg voor de aarde
Zorg voor de mensen en dieren
Eerlijk delen van de overvloed

Groei met ons mee!
We nodigen jullie van harte uit om een kijkje te ko-
men nemen bij de opbouw en bij de inrichting van 
de permatuin. Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom om mee te helpen. Het maakt niet uit of je 
wel of geen ervaring hebt, of je veel of juist weinig 
tijd hebt. Als je wilt leren van de natuur dan kun je je 
bij ons aansluiten.
Binnenkort vindt u bij de Permatuin educatieve 
borden die uitleg geven over Permacultuur op de 
locatie!
Graag tot ziens namens:
Permacultuurgroep Haveltermade &   
Stichting Permacultuur Meppel i.o.
Irma Lok
Gea Schoemaker
 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen 
met:  permacultuurmeppel@gmail.com 

De Aardbeitoren in aanbouw
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In samenwerking met Woonconcept start Mate-
boer Bouw B.V. vanaf deze zomer met een grote 

opknapbeurt aan de Thorbeckelaan te Meppel. 
Het betreft de woningen met de nummers 1 tot en 
met 72.
We gaan groot onderhoud aan de woningen uit-
voeren. Zo worden o.a. het glas, de verwarming- en 
ventilatie-installaties, de keukens, de badkamers en 
de toiletten vervangen.
Er worden op dit moment twee proefwoningen 

gemaakt zodat de bewoners kunnen zien hoe hun 
woning er na de werkzaamheden uit komt te zien.
Vanuit de buurt is er een klankbordgroep samen-
gesteld  waar een aantal bewoners zitting in heeft 
genomen, samen met vertegenwoordigers van 
Mateboer, Woonconcept, Welzijn en de huurders-
vereniging Meppel. Zij denken mee en hebben 

Grote opknapbeurt  Thorbeckelaan
inspraak in de plannen van de werkzaamheden. We 
zijn nog op zoek naar enkele bewoners die deze 
club compleet willen maken. Lijkt het u wat neem 
dan gerust contact op met Mateboer via telefoon-
nummer 06-34848664 of via meppel@mateboer.nl.

Voor dit project wordt door Mateboer een bewo-
nersbegeleider ingezet. Zij is het eerste aanspreek-
punt van de bewoners met al hun vragen.  Vooraf-
gaand aan de start van de werkzaamheden bezoekt 
zij alle  bewoners voor het zgn. “keukentafelge-
sprek” waarbij gedetailleerd uitgelegd wordt welke 
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, welk 
overlast een dergelijk project met zich meebrengt 
en wat van de bewoners verwacht wordt.

Tijdens het project zal er veel personeel in de wijk 
rondlopen. Niet alleen van Mateboer (herkenbaar 
aan de kleding) maar ook van ketenpartners zoals 
installateurs, tegelzetters, schilders e.d.
We hebben er zin in en gaan er voor om samen 
met de bewoners er een mooi resultaat van te 
maken! 

Mateboer Bouw B.V.
Zie tevens de Facebook 
pagina `Thorbeckelaan Meppel`.

Een impressie van na de renovatie
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Hanneke woont nu 24 jaar in de Haveltermade, 
samen met haar man. Haar twee zoons, die 

hier zijn opgegroeid ,zijn inmiddels de deur uit en 
hebben naar haar mening een fijne jeugd gehad 
mede dankzij het feit dat er genoeg speelmogelijk-
heden waren en de school qua afstand prima te 
doen was om te lopen en/of fietsen.
Wat met name heel aantrekkelijk voor kinderen 
was, was het ‘pierenbadje’ ten tijde van de jaren 60
op het Troelstraplein; de periode ook dat Hanneke 
hier opgroeide en waar ze met weemoed op terug 
kijkt! 
Ze woont hier met veel plezier, 
alhoewel ze het jammer vindt 
dat haar woning zich aan een 
doorgaande weg bevindt, wat 
erg rumoerig kan zijn plus dat 
er nogal eens vernielingen zijn 
aan auto’s e.d. wat toch niet 
nodig is. 
In de jaren 90 is Hanneke 
werkzaam geweest in verschil-
lende werkgroepen, o.a. als 
redactiemedewerker bij ‘Kijk 
op de Wijk’, het WOP (Wijkont-
wikkelingsplan), Woonconcept 
en de gemeente Meppel, om 
samen met anderen te werken 
aan een prettige woonomge-

ving want de buurt was behoorlijk verpauperd. De 
wijk is op de schop gegaan waarna de buurt er flink 
op vooruit is gegaan. 
Wat ze graag ‘anders’ zou willen zien, is de moge-
lijkheid om mensen tijdens een verbouwing vervan-
gende woonruimte te bieden omdat een verbou-
wing nu eenmaal voor veel ongemak zorgt. Het feit 
dat honden ‘zomaar’ loslopen vindt ze ook een hei-
kele kwestie. Er zou meer toezicht moeten zijn. Niet 
iedereen is er van gediend dat een hond zomaar 
losloopt en z’n gang kan gaan. Dit kan bedreigend 
overkomen bij zieke of angstige dieren, maar ook 

oudere mensen en kleine kinderen zitten 
er niet op te wachten om besprongen te 
worden door een ‘enthousiaste’ hond.
Ze heeft een heel goed contact met de 
buren, met wie ze in het verleden nogal 
eens gezellige dingen heeft georganiseerd 
op het grasveld achter de woning, zoals 
een barbecue, volleybalwedstrijden en een 
groot opblaasbad voor de kinderen in de 
zomerperiode.
Ze vindt het prettig dat de winkels lekker 
dichtbij zijn en ze kan erg genieten van 
een fijne wandeling met de hond, richting 
Havelte , langs de paradijsweg.
Ze is tevreden met het feit dat de buurt 
door de jaren heen toch wel een flinke op-
pepper heeft gekregen!

Op de koffie bijHanneke Rubingh

In september komt er een speciale jubileumkrant 
van Kijk op de wijk uit. 

Deze besteedt uitgebreid aandacht aan alle ontwik-
kelingen en nieuwsberichten uit onze wijk van 20 
jaar geleden tot nu. 
Momenteel wordt hier hard aan gewerkt.
Hiernaast alvast een impressie van de voorpagina.

Jubileumuitgave
Kijk op de Wijk
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Op een regenachtige maandagavond in mei 
plukte ik deze vijf jongens van de straat voor 

het thema straatpraat. Ik ontmoet Kaj, Bram, Joe, 
Tristan en Matthijs op de hoek van het Allee en de 
dokter Dhontstraat. 
Ons gesprekje is snel! Ze houden allemaal van 
voetbal en het liefst spelen deze vijf jongens op het 
plein van OBS de Woldstroom of in het speeltuintje 
van de Ambonstraat. Vooral de goaltjes daar en de 
familieschommel zijn geliefd. Bij Alcides komen ze 
ook graag, maar ja, dat is niet in de wijk dus daar 
kunnen ze het verder ook niet over hebben. Het is 
wel weer voetbal. De wijk Haveltermade is leuk. Er 
is veel ruimte om te voetballen. Het leukst vinden 
ze de vriendengroep Squad waarmee ze graag gaan 
‘chillen’!
Wat er minder leuk is? Bram vindt de trein en het 
geluid van de trein wat minder leuk, hij woont 
vlakbij het spoor. Daar hebben de andere jongens 

niet zo’n last van, zij vinden het dan ook minder 
belangrijk. In hun deel van de wijk – Ceintuurbaan, 
Van Cuijckstraat, Trompstraat zijn er niet echt goal-
tjes om lekker te voetballen. Een grote plek om te 
spelen zou ook erg fijn zijn.

De jongens spelen nu ook vaak op het grind rond-
om de nieuwe huurwoningen aan het Allee. Dat 
grind vinden ze maar ‘zozo’. Als je uitglijd wordt je 
vies, het doet dan ook pijn. En het grind is slecht 
voor de bal en de banden!

Straatpraat over voetbal
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Wijkbarbecue
Haveltermade

Voor de kinderen is er een springkussen.
Kinderen alleen welkom onder begeleiding van 
hun ouders.

Er wordt voor gezellige muziek gezorgd 
tijdens de barbecue. 
Het kan zijn dat er nog een ijsco of haringkar aan-
wezig is. Deze zijn voor eigen rekening. 


