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Nu de dagen weer langer worden
De winter hebben we achter ons gelaten, het is alweer maart, de dagen worden langer, en de krokussen bloeien weer. En ondanks dat het nog niet erg
warm wil worden, gaat het weer richting zomertijd.
Tijd voor vernieuwing, zoals bij de Woldkade/Evertsenstraat waar Woonconcept gaat renoveren.
In dit geval dus geen niewbouw, waardoor het

oude karakter van de wijk behouden blijft. Iets waar
veel mensen het heel erg mee eens zijn. Wat er nog
meer gaat veranderen leest u in deze uitgave van
Kijk op de wijk.
Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie

Wolken in het water, aan de rand van de Haveltermade langs de Paradijsweg
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Voorwoord
O

ok in 2016 zetten we ons weer in voor vier
informatieve edities van de Kijk op de Wijk.
Wel zijn er wat wijzigingen aangebracht in ons
redactieteam. Zo heeft Roelof Benak besloten om
zich uit het redactieteam terug te trekken.
Gelukkig is hij erg enthousiast over de opmaakwerkzaamheden van de Kijk op de Wijk en dat wil
hij blijven doen. Het is dankzij zijn inzet dat ook
deze Kijk op de Wijk er weer prachtig uitziet.
Daarnaast heeft Irene Folkers besloten om zich
aan te sluiten bij het redactieteam. Daar zijn we
heel erg blij mee! Irene heeft ervaring met het
schrijven van teksten en u kunt meer over Irene
lezen op bladzijde 10. Ze stelt zich hier zelf aan u
voor.
Truus Hooft heeft zich ook aangesloten bij onze
redactie. Ze wil ons ondersteunen bij het schrijven
van artikelen vanuit het Wijkplatform Haveltermade. We zijn heel blij met deze samenwerking.
Zo kan informatie die ook van belang is voor Kijk
op de Wijk gemakkelijk de krant bereiken.
Trijna Schaap is en blijft de drijvende kracht achter
Kijk op de Wijk. Al vanaf het prille begin van deze
krant is ze bij de redactie betrokken. Ze schrijft niet
meer actief zelf artikelen maar ze ondersteunt ons
bij belacties in onze eeuwigdurende tocht naar
nieuws en artikelen. Top!
Joke Erkelens heeft al weer een jaar een column
voor ons verzorgd over insecten. Na deze editie
stopt ze hiermee en ze doet meteen een oproep
aan anderen om een column te verzorgen. Heeft u
interesse in het schrijven van een column voor de
Kijk op de Wijk? Neem dan contact op met ons
redactieteam via redactiekijkopdewijk@gmail.com!
Ook 2016 belooft weer een heel mooi jaar te
worden. Voor nu wens ik u veel leesplezier met
deze eerste editie van de Kijk op de Wijk 2016!
Karin Stapper
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Ideeën
uit
de kerstboom
I

n de afgelopen decembermaand stond er op
het Troelstraplein weer een mooie kerstboom.
Inwoners van de Haveltermade konden in deze
kerstboom boodschappen en wensen voor de wijk
achterlaten.

N

a kerst hebben we de wensen en boodschappen uit de kerstboom gehaald en in ons overleg hebben we besloten om een deel van deze
boodschappen en wensen in de Kijk op de Wijk
af te drukken. Onze leden hopen dat u mee wilt
denken bij het realiseren en bij het uitwerken
van deze wensen.

Ideeën die we o.a. tegenkwamen in de
kerstboom:
- Een leuke sportclinic organiseren
- Een dag meehelpen op de boerderij
- Gezelschapsspelletjes voor in de
klas organiseren.
- Een speeltuintje realiseren in de
Heinsiusstraat vlakbij de Ceintuurbaan.
- Een natuurwandelpad naast
de school.
- Rotzooi bij de containers
verbieden.
- Betere verlichting in de
Heinsiusstraat aanbrengen (tot aan de
Kruiskerk).
- Beter groenonderhoud plegen.
- Een dag meelopen met de
brandweer.
- Muziekinstrumenten voor
scholen.

- Hondenuitlaatzones met aanduidbordjes realiseren.
- Zieke en eenzame mensen in de wijk vaker bezoeken.
- Zorgen dat alle mensen in de wijk voldoende te
eten hebben.
- Meer mensen betrekken bij het kofﬁedrinken in De
Poele op dinsdag en vrijdag.
Bovenstaande is slechts een kleine selectie van alle
ideeën die we in de kerstboom hebben gevonden.
Staat er in de lijst een activiteit waarvoor u zich
graag in wilt zetten? Of denkt u dat u iets van
de grond kunt tillen? Dan horen we dat graag
van u. U kunt dan een briefje met uw naam,
adres, telefoonnummer en de activiteit
waaraan u bij wilt dragen afgeven in
Wijkcentrum De Poele of u kunt deze
in de brievenbus van De Poele doen.
Wij zullen dan contact met u opnemen.
Team Wijkplatform Haveltermade
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Renovatie
woningen
Woldkade/Evertsenstraat
W

oningcorporatie Woonconcept wil de 15
woningen aan de Woldkade en Evertsenstraat
in de huidige vorm gaan renoveren. Zo krijgen de
woningen een nieuwe douche, een nieuw toilet en
een nieuwe CV-ketel. De woningen worden geisoleerd en het houtwerk zal opnieuw geschilderd
worden.
De werkzaamheden zullen starten vanaf april 2016
en het streven is ernaar om voor 1 augustus 2016
de woningen weer te kunnen verhuren. De woningen zijn beschikbaar voor alleenstaanden van alle
leeftijden die nog goed mobiel zijn.
Sinds 2011 worden de woningen door Interveste
als antikraakwoningen verhuurd. Interveste is door
Woonconcept inmiddels op de hoogte gebracht

dat de woningen op 1 april leeg moeten worden
opgeleverd zodat Woonconcept vervolgens met de
renovatie kan gaan starten.

Geschiedenis

In 1950 zijn er 15 naoorlogse woningen gebouwd
aan de Woldkade en Evertsenstraat in Meppel. De
woningen hebben een programma op de begane
grond en werden oorspronkelijk gebouwd voor
ouderen van dagen en onvolledige gezinnen. De
woningen maakten deel uit van een stedenbouwkundig plan dat was opgezet om woningnood na
de Tweede Wereldoorlog snel het hoofd te kunnen
bieden.
Het stedenbouwkundige plan – bestaande uit 132
woningen in visgraad vorm – is typerend voor de
toepassing van systeembouw in de vroeg-naoorlogse periode. De 15 woningen zijn op de kop van de
aireywoningen gebouwd. Ze zijn in een open hofje
gesitueerd maar dan wel gedraaid om zo optimaal
mogelijk van de bezonning en het maatschappelijk
leven te kunnen proﬁteren.
Dergelijke zorgvuldig vormgegeven ouderenwoningen en authentieke hofstructuur uit de vroeg-naoorlogse periode is zeldzaam in Nederland en uniek in
de gemeente Meppel.

Foto’s van de oude en huidige situatie.
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Permacultuur-moestuin
Voor de wijk, door de wijk
J

dat de moestuin een ﬁjne plek is om te zijn en er kunnen allerlei activiteiten aan gekoppeld worden.”

Irma Lok en Gea Schoemaker zijn de initiatiefneemsters van Stichting Permacultuur Meppel i.o.
Ze dienden eind
2015 een plan in bij
de gemeente Meppel
voor de realisatie van
een Permacultuurtuin en een duurzaam voedselbos
in de stad. Met het
ontvangen aanjaagbudget gaan ze nu
van start in de Haveltermade.

Irma en Gea hebben een presentatie gehouden in het
wijkplatform en zijn nu in overleg over grond. Irma:
“Op dit moment zijn we in gesprek met de Gemeente
over een geschikte locatie voor een openbare moestuin in de wijk. Ook met Woonconcept bespreken we
de mogelijkheden, als mensen in de eigen straat willen tuinieren op basis
van permacultuur,
dan willen we dat ook
steunen. Daarnaast
zijn we in gesprek
met organisaties zoals
De Mackayschool om
samen te werken en
verbindingen te leggen, bijvoorbeeld met
het door de school
aangelegde natuurpad
in het Noorderpark,
daar zouden fruitbomen kunnen worden
aangeplant.”

e hebt er vast al over gehoord of gelezen, in de
krant, op straat of RTV Drenthe, een moestuin in de
Haveltermade! Groente en fruit verbouwen op openbare grond in de wijk. In de moestuin gaat samengewerkt worden met buurtbewoners, organisaties en
scholen: voor de wijk en door de wijk.

Zorg voor de aarde,
zorg voor de mens
en eerlijk delen. De
wijkmoestuin is een
plek waar alle buurtbewoners welkom
zijn om mee te denken en mee te werken. Gea (bewoonster van Haveltermade): “Samen
gaan we de tuin ontwerpen en inrichten en gaan we
groenten, fruit, kruiden en bloemen telen en oogsten.
Er wordt meegewerkt met de natuur, dat betekent
gezond en duurzaam tuinieren en dat de natuurlijke
kringloop wordt gevolgd. We hebben
aandacht voor de aarde, een gezonde
bodem is de basis voor gezonde
voeding en door goed te observeren
gaan we ontdekken wat er op de plek
wil groeien. Ook houden we rekening
met de mens en met de dieren en we
delen de overvloed. De bedoeling is

Doe mee!

Iedereen die interesse
heeft in permacultuur, tuinieren en
wil leren van de natuur is welkom! Voor ideeën,
vragen en aanmelden kun je een mail sturen naar:
permacultuurmeppel@gmail.com
Irma en Gea: “Graag tot ziens!”
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Door
bril

de
van:

Safouane en Sami
Marokko

Vandaag heb ik een interview met Safouane en
Sami. Wat een prachtige namen hebben deze twee
heren! Ze zitten al in groep 5 van de Koningin
Beatrixschool en ze zitten bij elkaar in de klas. Ze
komen beiden uit Marokko. Ik vraag of ze er wel
eens naar toe op vakantie gaan. “Ik ben er afgelopen zomer met mijn familie geweest”. Zegt Sami.
“Als het weer zomer wordt, dan ga ik er samen met
mijn familie heen”. In Marokko hebben ze het altijd
naar hun zin. Sami: “we gaan er heel vaak zwemmen, in de zee en in het zwembad! De zee is er
heel mooi”!

In dezelfde klas

Sami en Safouane zitten bij elkaar in de klas. Reuze
gezellig hebben ze het in groep vijf! Ze hadden
ook wel graag in groep zes willen zitten, maar dit is
ook wel goed. Ze doen veel dingen samen, ook in
de klas. Ze zijn beiden bijna even oud, Safouane is
slechts 8 weken ouder dan Sami!

Spelen in de wijk
Met kinderen uit de
klas en klasgenoten
uit groep 3, 4 en 7
spelen ze allen in de
wijl. Het grasveldje
aan de Linthorst
Homanstraat is hun
favoriete stek. Het
grasveld is er lekker groot. Ze gaan
er vooral heen om
te voetballen, om
te kletsen en om
wat te drinken. “Ik
drink dan het liefst
Fanta”, zegt Sami. Ze
halen ook graag wat
lekkers. “We gaan
vaak op de ﬁets naar

de Albert Heijn, de Aldi en de Jumbo om lekkere
dingen te halen!”

Voetbal

Voetballen is toch wel een hele grote hobby! Safoune is voor Hazard, die speelt bij Chelsea. “Ik ben
natuurlijk voor Christiano Ronalde, de beste voetballer van de wereld”, zegt Sami. Later willen ze
zelf ook voetballer worden. Sami zou het liefst voor
Barca willen voetballen in de toekomst!

Sinterklaas, Suikerfeest en de Ramadan

Sami en Safouane vieren geen Sinterklaas thuis.
Ze geloven ook niet in Sinterklaas. En stiekem ook
niet in de Kerstman. Ze vieren wel het Suikerfeest
en het Offerfeest. Ook het Klein Suikerfeest wordt
gevierd. Als ik vraag naar het verschil dan gaat het
voor zover ik kan begrijpen vooral om bij wie het
feest gevierd en hoeveel mensen er zijn. Het Klein
Suikerfeest is bij vrienden in de omgeving met het
grootste huis. Het Groot Suikerfeest is bij mensen
in de buurt die het grootste feest kunnen organiseren. Safouane en Sami zijn nog geen tien jaar, wat
betekent dat ze nog niet volop met de Ramadan
mee hoeven draaien. Dat komt vanzelf als ze tien
jaar zijn geweest!

Tips voor de buurt

Het is jammer dat er zoveel huizen vlakbij de weide
staat waar ze altijd voetballen. Zo af en toe komt er
wel eens een bal tegen de schutting van de mensen die er wonen, en niet iedereen vindt dat even
leuk. Dat begrijpen Sami en Safouane wel, maar ze
willen ook graag voetballen. Misschien dat hier in
de toekomst rekening mee kan worden gehouden?
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Even
voorstellen
Truus Hooft
I

k ben Truus Hooft, bestuurslid van de Huurdersvereniging Meppel en lid van het wijkplatform Haveltermade. Samen met Trijna Schaap ben ik vanuit
het wijkplatform lid van de redactiecommissie Kijk
op de Wijk.
Ik woon sinds 2008 met veel plezier in Meppel. Met
mijn man ben ik in 1988 vanuit de Randstad naar
het noorden verhuisd waar wij een aantal jaren in
Steggerda en Willemsoord gewoond hebben en nu
naar wij hopen in Meppel een aantal jaren kunnen
wonen.

Vooral het meedenken en meepraten over zaken
die in de Haveltermade spelen hebben mijn interesse. Wij hebben in het wijkplatform ook besloten
om de onderwerpen die voor de lezers van de Kijk
op de Wijk, dus de inwoners van Haveltermade,
belangrijk zijn in deze krant te vermelden. Zodat u
op de hoogte bent van de zaken die in de vergaderingen besloten worden.

Wist
u datjes
Wijkplatform
WIST U DAT:

W
D
H
V
I

D

e Haveltermade WhatsApp-groepen over
buurtpreventie in uw straat uw wijk stimuleert?
Elders in deze Kijk op de Wijk kunt u hier meer over
lezen.

?

ij open staan voor ideeën en initiatieven van
bewoners?

e gemeente Meppel bewoners stimuleert om
zelf met ideëen te komen?

edere donderdagmiddag mensen van Stichting
Welzijn Mensenwerk met hun bakﬁets in de wijk
zijn om met u te praten over het wonen in onze
wijk?

?

Oud
papier
voor de jeugd
E

lke 2e zaterdag van de maand - met uitzondering van augustus – wordt het oud papier
opgehaald in de Wijk. Wilt u het oud papier vanaf
09.00 uur aan de weg zetten? Ondanks dat de

D
W

?

e jubileumkrant van de Kijk op de Wijk in juni
zal verschijnen?

et Wijkplatform Haveltermade een websit heeft:
www.wijkplatformHaveltermade.nl?

eel vrijwilligers - waaronder veel scholieren met NL-Doet hebben meegedaan ?

?

ij op de vergaderingen van het Wijkplatform
graag nog meer wijkbewoners zouden willen
begroeten?

D
H

e renovatie van de Thorbeckelaan na de bouwvak 2016 eindelijk van start gaat?
et wijkplatform in juni weer een leuk feest wil
organiseren voor jong en oud?

huishoudens in Meppel beschikken over een papiercontainer blijven we voorlopig met deze actie
doorgaan. Met de opbrengst van de oud-papier
actie kunnen we veel activiteiten voor de jeugd uit
de wijk organiseren. Als u de jeugd uit de wijk een
warm hart toedraagt blijf dan vooral uw papier aan
de weg zetten!
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Veiligheid
in
uw
buurt
Whatsapp buurtpreventiegroepen
H

eeft u buurt of wijk al een Whatsapp buurtpreventie?
Zo niet, dan is het misschien een goed idee om hier
eens over na te denken. Heeft u al wel een Whatsapp
buurtpreventie in uw buurt? Ook dan is het zinvol om dit
artikel met tips eens goed door te nemen.

Dan kunt u met een bericht in deze groep alle mensen in
die groep ineens bereiken. Een bijkomend voordeel is dat
alle mensen ook tegelijkertijd berichten kunnen zien, kunnen lezen en kunnen reageren.

Wat is Whatsapp?

Met Whatsappgroep buurtpreventie kunt u op een snelle
en eenvoudige manier de veiligheid in uw buurt vergroten.
Er zijn echter een aantal spelregels aan verbonden:

Whatsapp is een app die werkt op mobiele smartphones.
Het is een programma waarmee je op een snelle en gratis
manier berichten naar mensen in je contactenlijst kunt versturen. Met het programma kun je ook groepen aanmaken.
Met een groep bereik je op een snelle manier dus ineens
een grote groep mensen in je omgeving.

Whatsapp en veiligheid
Een Whatsappgroep op uw telefoon met contacten uit uw
straat of uit uw buurt kan zinvol zijn als het gaat om veiligheid. Bespeurt u onraad in de straat? Of is er iets gebeurd
waarvoor de alarmdiensten ingeschakeld moeten worden?

SAMEN VOOR EEN
VEILIGE BUURT
Handleiding WhatsApp-groep
U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er
bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken
������������������������������������������������������������
kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is.1 Via
���������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������� �������������� ����� ���������� ���� ����� ����������
��������������������������������������������������������������
����������������� ���� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
dan de handleiding achterop ���������������������������
��������������������������������������������������������
bonden.

Meppel
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�����������������������������������������������������������������������������������

Whatsapp buurtpreventie

1. Deelnemers in de Whatsapp buurtpreventiegroep moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
2. Deelnemers in de groep moeten in de straat of in de
wijk wonen of gevestigd zijn.
3. Er mogen zich maximaal 50 bewoners aansluiten in de
Whatsapp buurtpreventieapp.
4. Gebruik Whatsapp volgens de SAAR-afkorting. S = signaleer, A = alarmeer 112, A = app om je waarneming bekend
te maken aan anderen, R = Reageer, door bijvoorbeeld
naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
Bij voorkeur doet u dit niet alleen! Uw eigen veiligheid staat
altijd voorop!
5. De bedoeling van de SAAR-methode is dat de plannen
van de verdachte persoon ‘gestoord’ worden – zijn ‘zaak’
wordt als het ware ‘stuk gemaakt’.
6. Laat door middel van een Whatsapp-bericht aan elkaar
weten dat 112 al gebeld is. Zo voorkom je een regen van
112-meldingen.
7. Ga niet voor eigen rechter spelen en overtreedt zelf geen
regels of wetten.
8. Probeer een goed signalement te krijgen van de verdachte persoon. Als het mogelijk is, maak dan een foto. Noteer
het kenteken als het om een voertuig gaat.
9. De wijkagent neemt niet deel aan de Whatsapp-groep
maar hij wil wel graag weten in welke straten en wijken
er een Whatsapp buurtpreventiegroep is. De wijkagent zal
dan afspraken maken met de beheerder van deze groep en
kan dan eventueel ook informatie van de politie – via de
beheerder – met de leden delen.
Erik Roenhorst is wijkagent voor de wijk Haveltermade.
Beheert u een Whatsapp buurtpreventie? Of wilt u uw
Whatsappgroep kenbaar maken bij hem? Neemt u dan
contact op met de politie Meppel – te bereiken via het
telefoonnummer 0800 88 44.
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Bakﬁetsproject
Haveltermade-Centrum
S

ociaal werkers van het
gebiedsteam Haveltermade-Centrum trekken
met een bakﬁets de wijken
Haveltermade en Centrum
in en staan wekelijks op
een andere locatie.
Ze leggen contact met
diverse bewoners en gaan
gesprekken aan.
Ze zijn geïnteresseerd in
de wijze waarop bewoners
deel hebben en deelnemen in hun eigen wijk.
Ook geven ze informatie of
verwijzen door bij eventuele vragen.
Ze zijn alert op diverse signalen en vraagstukken die
in de wijken leven en bespreken dit in het Gebiedsteam-overleg, ondernemen

hierop actie of organiseren
interventies wanneer nodig.
Ook kunnen ze bewoners
mogelijk verbinden met
andere organisaties/instellingen wanneer nodig.
Wilt u als bewoner, of
eventueel ook uw buren
dat wij een keer bij u in
de straat komen? Dan is
dit ook mogelijk! Neem
contact op met Hayat El
Mahjoubi (sociaal werker
Haveltermade) via: h.el.
mahjoubi@welzijnmw.nl of
op 06-13985489.

Zwerfvuilactie
in het kader van NL Doet
I

n het kader van NL doet heeft Wijkplatform Haveltermade 11 Maart weer haar jaarlijkse zwerfvuilactie gehouden.
Wijkplatform Haveltermade organiseerde samen
met de Beatrixschool, de Makayschool, vrijwilligers,

Woonconcept en de Gemeente Meppel weer een
grote LENTE schoonmaakactie in de wijk Haveltermade. Dit jaar hebben we voor het noordelijke
gedeelte van de Haveltermade gekozen; omgeving
Noorderpark gekozen. De scholen hebben in hun directe schoolomgeving schoongemaakt.
Het weer was prima alhoewel het wel koud was,
maar dat mocht de pret niet drukken. Met vereende krachten en enthousiasme is alles weer mooi
schoon geworden. Wij van het Wijkplatform willen
graag in een schone wijk wonen en we hopen dat u
als buurtbewoner dit kunt waarderen en ons initiatief volgt.
Wijkplatform Haveltermade
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Even
voorstellen
Irene Folkers
M

ijn Naam is Irene Folkers en ik woon inmiddels
alweer 19 jaar met veel plezier in de Haveltermade.

prima kan combineren met m’n activiteiten buitenshuis...
Verder mag ik graag een beetje gitaar spelen.

Omdat schrijven een hobby van mij is leek het me
leuk om redactioneel werk te gaan doen voor ‘de
Kijk op de wijk’. Boeiend ook om te horen en zien
wat er zoals leeft en speelt in de wijk .
Mij is de rubriek ‘op de kofﬁe bij...’ toevertrouwd
dus ik hoor graag van bewoners wat hun ervaringen
zijn qua wonen in de Haveltermade. Ik maak hier
van tevoren afspraken over zodat mensen niet voor
verrassingen komen te staan.

Sinds twee jaar werk ik bij het hospice in Meppel,
wat mij veel voldoening geeft omdat cliënten altijd
zo dankbaar zijn. Ook een plek waar je het leven
meteen relativeert!
Verder ben ik in gesprek met Humanitas waar ik
graag een steentje aan bij wil
dragen en ben ik gevraagd om
deel te nemen aan het bestuur
van de huurdersvereniging.
Genoeg ‘in beweging’ dus. Ik
ben benieuwd naar alle ontwikkelingen.

In m’n vrije tijd ben ik vaak te vinden in de natuur;
wandelen, bezig in de tuin, kanoën, ﬁetsen en stedentrips maken zijn dingen die ik graag mag doen.
Fotograﬁe is ook een grote hobby van mij, die ik

Misschien tot ziens!

Op
de
kofﬁe
bij
Mevrouw J.W.M.
M

evrouw W.M. (wil graag anoniem blijven),
woont inmiddels 47 jaar naar alle tevredenheid in de Haveltermade.
Ze vertelt dat de wijk door de jaren heen erg is opgeknapt en dat de buurt gezelliger is geworden.
Dat het ondertussen multicultureel is vindt ze prima
omdat meerdere culturen (Polen, Bosniërs, Somaliërs en Spanjaarden) goed integreren c.q. zich
aanpassen .
In haar vrije tijd knutselt ze graag 3d-kaarten in
elkaar die ze af en toe tegen een kleine vergoeding doorverkoopt aan geïnteresseerden omdat ze
anders een overschot aan kaarten moet bergen. Het
gaat haar om de hobby, niet om het geld.
Ook vermaakt ze zich sinds kort weer met het
haken van kleedjes en mag ze graag een spelletje
doen op de computer.

Haar enige ‘huisdieren’ op dit moment zijn de musjes die ze dagelijks voert en blij maakt met vetbollen, rijst en brood.
Helaas zijn niet alleen de mussen geïnteresseerd in
het ‘feestmaal’ maar trekt het ook duiven en andere grote vogels waar mevrouw minder blij mee
is maar vooralsnog geniet ze van ‘haar gevederde
huisdieren’ en voegt dit zeker iets toe aan het
woonplezier in de Haveltermade.
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Ikstokje
geef
het
door
D

e tijd is gekomen om de column door te geven
aan iemand anders. Vliegen, muggen en andere
insecten zijn leuk om iets over te vertellen, maar je
moet daarin niet te ver gaan, het moet wel leuk blijven, dus staat deze column beschikbaar voor andere
mensen die ook wel eens wat zouden willen vertellen
over hun passie, hobby of interesse.
Misschien denkt u dat u niet kunt schrijven of het
moeilijk vind om wat te vertellen,.....geen nood, want
u kunt ook de column wat meer vullen met foto’s en
plaatjes, zodat u minder hoeft te schrijven.
Er zijn veel leuke en interessante onderwerpen die
geschikt zouden kunnen zijn voor deze column:

U heeft een groentetuin en wil ons ook leren wat je
wel of niet moet doen.
U heeft verstand van poezen, honden, of andere huisdieren en wil daar ook graag eens iets over kwijt waar
een ander wat aan kan hebben.
U bent handig in het decoreren en verfraaien van uw
woning en of tuin en wilt ons ook leuke en handige
tips geven.

U houdt van koken en bakken en wilt graag een aantal recepten met ons delen.
U weet veel over de historie van Haveltermade en wil
daar graag eens iets over vertellen.
U weet veel over het kweken van kruiden en wil ons
dat ook leren.

Dus mensen..........schroom niet en laat ons delen in
uw kennis, dat zou heel leuk zijn!!!

Maar ook niet geheel onbelangrijk......deze column
geeft ook de gelegenheid om mensen uit de buurt
Haveltermade beter te leren kennen qua interesses,
hobby’s en passies.
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De Mensa is er voor iedereen, dus
ook voor jou!
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
ontwikkelen, je zelfvertrouwen vergroten, je gewaardeerd voelen en weer
meedoen.
We richten ons vooral op het samen met anderen bezig zijn en een leuke
tijd hebben. Maar ondanks 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 zullen 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 knelpunten bij algemene voorzieningen. Op
deze wijze wordt het voor, door en met elkaar helemaal ingevuld.
Kom eens langs en overtuig je zelf over de mogelijkheden bij De MensA
Onze openingstijden zijn:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 09.00-16.00 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur

Schaperstraat 16b
7942 AR Meppel
Telefoonnummer (0522) 244151
e-mail: info@demensa.nl
www.demensa.nl
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