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De zomer komt er al weer aan! Toch wel een van 
de mooiste seizoenen. Vakantie, leuke uitjes in 

de stad en hopelijk lekker weer.

Zo vlak voor de zomer organiseert De Kruiskerk een 
aantal zomermaaltijden voor leden van hun ge-
meente. Iedereen die er behoefte aan heeft kan ti-
jdens een aantal avonden aanschuiven. Verderop in 
deze wijkkrant kun je er meer over lezen.

Gwendolynn en Diane vertellen over hun belevenis-
sen over het groot onderhoud project van Wooncon-
cept aan 72 woningen in de Haveltermade. En 
hoewel zo’n groot project de nodige opschudding 
veroorzaakt vond ik het leuk om te lezen dat het ook 
helpt om verbinding tussen bewoners tot stand te 
brengen. Als bewoners en vrijwilligers dan ook sa-
men de handen uit de mouwen steken tijdens NL 
Doet dan is dat wel fantastisch!

De Permacultuurtuin krijgt na een jaar steeds meer 
vorm. Uitleg over wat er het afgelopen jaar allemaal 
gebeurd is in de tuin wordt verderop in deze krant 
uitgelegd.

En dan zijn er nog diverse uitnodigingen voor ver-
schillende bijeenkomsten. Kortom, een mooie afsluiter 
van het eerste halfjaar.

Let op! In het najaar verschijnen we in 2017 nog 
maar een keer. Wilt u iets kwijt aan de redactie van 
de Haveltermade? Stuur dan uiterlijk op 16 novem-
ber 2017 uw kopij in via:
redactiekijkopdewijk@gmail.com.

Het redactieam van de Kijk op de Wijk wenst u een 
fijne zomer!
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Permacultuur tuin al een jaar in de wijk!
leerden daarmee een ontwerp voor een tuin met 
eetbare gewassen te maken. Maar ze leerden ook 
over sociale omgang in een groep. 
Zo begon het in Australië, maar de Permacultuur 
was succesvol en breidde zich uit. De laatste jaren 
worden er wereldwijd Permacultuur-cursussen 
gehouden en tuinen aangelegd. De principes uit de 
natuur worden overal toegepast, maar leiden op 

elke plek tot iets anders. Want 
elke plek is anders. De ‘cultuur’ 
van de mensen verschilt ook per 
plek. De buurttuin van Permacul-
tuur Meppel is dus uniek! 

Voor de buurt, door de buurt 
De tuin in het Noorderpark is 
anders dan de bekende ‘volks-
tuinen’. De hele tuin is geza-
menlijk gepland en aangelegd. 
Iedereen die wil kan in de tuin 
meewerken, of op een andere 
manier meedoen. De opbrengst 
(groente, vruchten, kruiden) is 
ook voor iedereen. Er zijn ge-
regeld klusdagen (zaterdagen), 
maar ook op andere dagen zijn 
er mensen bezig. Als je ook wat 
wilt doen, dan kun je iemand 
die op de tuin bezig is vragen. Je 
kunt ook een mailtje sturen naar 
permacultuurmeppel@gmail.
com. Kijk voor foto’s en filmpjes 
op de Facebook-pagina van Per-
macultuur Meppel! 

Tot ziens, namens Permacultuur Meppel. 

Wandel je weleens door het Noorderpark? Dan 
is het je vast wel opgevallen, daar achter de 

Dierenweide. Wat gebeurt daar eigenlijk, vraag je je 
misschien af. Als we daar bezig zijn komt er altijd 
wel iemand langs die niet alleen groet, maar ook 
wat vraagt. Die vraag komt er meestal op neer dat 
ze willen weten wat we daar doen. 
Ja, er is al eens over geschreven in Kijk op de Wijk. 
Maar waarom niet nog 
een keer? Nu de buurt-
tuin van Permacultuur 
Meppel een jaar bestaat 
is dat een goede gele-
genheid om weer uit te 
leggen wat we eigenlijk 
doen. 

Wat is Permacultuur? 
Permanent betekent 
‘blijvend, voor altijd, 
duurzaam’ en ‘cul-
tuur’ houdt in dat er 
iets in ontwikkeling 
is, of dat er planten 
gekweekt worden. De 
term Permaculture (in 
het Engels) is in de 
vorige eeuw bedacht in 
Australië. Bill Mollison 
was een botanicus die 
het oerbos op Tasmanië 
onderzocht. Hij vroeg 
zichzelf af: zoals alles 
in het bos door elkaar 
groeit en toch in evenwicht is, zou dat niet net zo 
kunnen met eetbare gewassen, die door mensen 
geteeld worden? Hij schreef een dik boek waarin hij 
uitleg gaf over de principes die in de natuur gelden, 
en hoe die zelfde principes gebruikt kunnen wor-
den om groente en fruit te telen (en ook dieren te 
houden). Dat noemde hij ‘Permaculture’. 

Niet alleen tuinieren 
Bill schreef dat diezelfde principes ook toegepast 
kunnen worden op mensen, in de manier waarop 
we met elkaar omgaan. Hij ging cursussen orga-
niseren. Daar werd veel aandacht besteed aan de 
principes die in de natuur gelden. De cursisten 
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Verbinding
Door het project kom je veel in contact met andere 
buurtbewoners, hierdoor worden positieve verbin-
dingen onderling gelegd. Ook nu ze bezig zijn met 
de tuinen zie je bewoners buiten met elkaar in con-
tact. Het is dan ook zeker een aanbeveling om op 
deze manier verder te gaan in andere projecten. 
Zo kregen de bewoners een overzichtelijke scheur-
kalender, waarop van dag tot dag staat beschreven 
welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

“je doet het niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor meer verbinding met de buurt” 

Bewonersconsulent Michiel Büchli is in gesprek 
met bewoners Diane en Gwendolynn van de 

Thorbeckelaan in Meppel. Ze zijn buren van elkaar 
en vertellen hun belevenissen over het groot onder-
houd project van 72 woningen aan de Thorbeckel-
aan.
In eerste instantie bij aanvang van het project za-
gen Diane en Gwendolynn er toch wel een beetje 
tegenop, het is moeilijk voor te stellen hoe het gaat 
worden verteld Diane. 
De communicatie was 
zeer duidelijk en we kre-
gen de juiste informatie. 
Zo is er zelfs een speci-
ale Facebookpagina voor 
het project. Dit zorgt voor 
meer begrip en inzicht in 
de uitvoering. “Zo is er 
altijd een vast contactper-
soon en dat is gewoon 
prettig. Had je geen af-
spraak, dan kon je wel 
even naar de bouwkeet 
lopen met je vragen er 
waren nooit problemen” 
vertelt bewoonster Gwen-
dolynn. 
Het contact was erg goed 
en we hebben ons dan 
ook geen zorgen gemaakt, 
de voorzieningen waren 
goed geregeld. Diane 
vult aan en zegt: “liever 
op deze manier met een 
woonunit dan dat ik naar 
een wisselwoning moet. 
Het is tijdelijk en je weet 
wat je ervoor terug krijgt. 
Af en toe met de kou was 
het wel pittig, maar het 
was goed te doen!”

Klankbordgroepproject Thorbeckelaan
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Klankbordgroep
Bij het groot onderhoud aan de Thorbeckelaan is 
sprake van een zeer betrokken klankbordgroep, ook 
de huurdersvereniging Meppel , gemeente Meppel 
en Welzijn Mensenwerk maken hiervan onderdeel 
uit. De klankbordgroep is een vertegenwoordiging 
van bewoners die in gesprek is met Woonconcept en 
de aannemer om vragen en klachten te bespreken 
met als doel het zo prettig mogelijk te laten verlopen 
voor alle bewoners. Deze groep heeft een positieve 
bijdrage aan het project geleverd. Zo kunnen be-
woners meedenken en meebeslissen over verschil-
lende thema’s. “Hierdoor zijn er onderling ook meer 
contacten ontstaan en heeft de buurt een gezellige 
bbq georganiseerd. Op deze manier spreek je ook 
andere mensen in de straat en leer je elkaar beter 
kennen”. aldus bewoonster Gwendolynn.
Bewonersconsulent Michiel Buchli: “De klankbord-
groep neemt haar rol serieus en zijn in gesprek met 
de achterban, in de overleggen worden kritische 
vragen aan ons gesteld. In het kader van bundel de 
krachten is het is prachtig om te zien dat er verbin-
dingen zijn gelegd.” 

“Voor alle werkzaamheden die zijn gedaan is een 
huurverhoging van 25 euro per maand niet veel, 
dit viel heel erg mee” zegt Diane. “Als je kijkt wat je 
er allemaal voor krijgt. Ik had verwacht dat het veel 
meer zou zijn. Voor 25 euro is super, je comfort is 
verhoogd en je mocht zelf alles kiezen. Op deze ma-
nier is het wonen een stuk aangenamer geworden.”
Diane en Gwendolynn vertellen dan ook dat ze trots 
zijn op hun thuis!

NL Doet? Haveltermade Doet!
Vrijdag 10 maart 2017 was het dan eindelijk zover! 
Na weken overleggen en vele kopjes koffie sloegen 
meer dan 50 bewoners en vrijwilligers de handen 
ineen om hun leefomgeving mooier te maken! Klus-
mogelijkheden waren er die dag genoeg in de wijk 
Haveltermade. 
Jong en oud konden zich uitleven in het opknappen 
van de tuinen aan de Thorbeckelaan, het aanleggen 
van een Multiculturele ontmoetingstuin naast Vrou-
wencentrum de Regenboog, of het schilderen van 
wanden en deuren in Wijkcentrum de Poele. Dat 
samen doen ook bruggen kan slaan tussen verschil-
lende generaties, bewezen de 26 jarige Gwendolyn 
van de formatie Rappende meiden en de 87 jarige 
Frieda. Ze zorgden voor een spectaculaire aftrap in 

de Poele. Terwijl Gwendolyn de zaal opzweepte met 
snel gesproken zinnen over NL-Doet, danste Frieda 
op de beat en creëerden ze samen ter plekke een 
soort van Hiphop-Ballet! Dat bracht menig glimlach 
op de gezichten van de toeschouwers.

Na dit spectaculaire optreden gingen de diverse 
bewoners en vrijwilligers (o.a van Permacultuur) in 
groepen uiteen naar de klus van hun keuze. Ook de 
professionals van diverse organisaties staken deze 
dag de handen vrijwillig uit de mouwen. Profes-
sionals van Woonconcept, Gemeente, Comfortuin 
en Welzijn Mensenwerk waren voor 1 dag geen 
professional maar beschikbaar als vrijwilliger voor 
de wijk Haveltermade. Ook de wijkwethouder Gert 
Stam kwam zijn steentje bijdragen. Dat hij op de 
dag van Haveltermade Doet tijdens het snoeien van 
een boom in de ligusterhaag viel en terecht kwam 
in de armen van vrouwen van allerlei kleur is inmid-
dels een publiek geheim. De strak schijnende zon 
was hiervan getuige! De enerverende dag werd ge-
zamenlijk afgesloten met een overheerlijke lunch in 
wijkcentrum de Poele.

Niet storten in de 
afvalcontainer aan de 
Thorbeckelaan!

Dit bericht gaat over de afvalcontainer van Com-
fortuinen die geplaatst is aan de Thorbeckelaan 

omdat er werkzaamheden aan de tuinen worden 
verricht.
Regelmatig komt Comforttuinen tot de ontdekking 
dat andere mensen deze containers gebruiken om 
hun afval in te storten. Dit is absoluut niet de be-
doeling. Deze containers mogen alleen door Com-
forttuinen worden gebruikt en niet door anderen.
Er wordt regelmatig gecontroleerd op  het illegaal 
dumpen van afval in deze containers. Als u wordt 
betrapt dan kunt u rekenen op een boete van en-
kele honderden euro’s!
Laat het zover niet komen en stort uw afval in uw 
eigen groencontainers. Heeft u meer afval dan dat 
u kwijt kunt? Dan kunt u ook terecht bij Milieustraat 
Meppel, Hesselterlandweg 69 in Meppel (voormalig 
Rova-terrein). 
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Op 12 juni 2017 is er een contactbijeenkomst 
voor mensen met chronisch pijn van

10.00 - 12.00 uur in De Boerhoorn, 
Brandemaat 5 te Meppel. 

In Nederland leven 1 op de 5 mensen met da-
gelijks pijn. De bijkomende psychosociale en 
maatschappelijke problemen daarvan worden nog 
steeds ernstig onderschat.
Wat u ook probeert, de pijn blijft en dat is een 
frustrerende situatie. Toch hoeft dat geen uitzicht-
loze situatie te zijn. 
Steeds opnieuw blijkt dat patiënten die contact 
hebben met mensen in een gelijkwaardige situatie 
veel steun van elkaar kunnen ondervinden.

Op de Pijn-Hoop bijeenkomsten wordt met elkaar 
gezocht naar mogelijkheden om beter te leren 
omgaan met de pijn en de bijkomende problemen. 

Wie daar belangstelling voor heeft is van harte 
welkom. Een eerste kennismaking is geheel vrij-
blijvend. 

Voor meer informatie:
Wilma Heeres
0522-254198
wilmaheeres@kpnmail.nl

Contactbijeenkomst Chronisch pijn

Woensdag 21 juni is er weer een Alzheimercafé 
in de Plataan Vledderstraat 3 

Het Thema is : Wat kan de gemeente voor u bete-
kenen?

Er komt iemand van het WMO loket om uitleg te 
geven en u vragen te beantwoorden.
Waar kan de gemeente u bij helpen en waar hebt u 
recht op t.a.v vergoeding ect.
En waar kunt u terecht voor hulp.

Vanaf 19:30 bent u welkom en staat de koffie en 
thee klaar! 
Om 20.00 uur aanvang programma. Om 20:30 is 
de pauze waarin u ervaringen kunt uitwisselen of 
gewoon even kan praten. Het programma eindigt 
rond 21:30 uur. 

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die meer wil 
weten over dementie. 
Dementie, is een ingrijpende aandoening die niet 
alleen de patiënt, maar ook diens naasten diep 
treft. Goede informatie en uitwisseling van ervarin-
gen kunnen hen tot grote steun zijn. Het Alzheimer 
Café Meppel is een trefpunt voor mensen met 
dementie, familie, hulpverleners en belangstellen-
den. Op de boekentafel vindt men tal van boeken, 
brochures en informatiefolders.

Alzheimer café

Binnnen gekomen berichten
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Goed beveiligden opgeruimd huis tijdens de vakantie

De komende zomermaanden gaan er veel men-
sen op vakantie of ze zijn langer buiten. Voor 

een beroepsgroep betekent dit hoogseizoen: het 
dievengilde. Ook zij ontdekken steeds meer trucjes 
om te kunnen achterhalen of u echt van huis bent 
om van de gelegenheid gebruik te maken. In deze 
editie van de Kijk op de Wijk een aantal praktische 
tips om de kans op inbraak te verkleinen. 

l  Pas op met social media
Controleer voordat u op vakantie gaat uw social 
media accounts. Staan uw profielen op openbaar? 
U doet er goed aan dit te wijzigen zodat niet ieder-
een uw profiel kan lezen en bekijken. Als u dan een 
vakantiefoto deelt is het makkelijk te achterhalen dat 
u langere tijd niet thuis bent. Zet uw profiel daarom 
‘op slot’ voor mensen die u niet kent.

l  Huis goed zichtbaar
Zorg ervoor dat uw buren goed zicht hebben op uw 
woning. Het is daarom een goed idee om de bos-
schage in de voortuin even wat korter te knippen en 
plaats een lamp bij de voordeur die aan gaat als het 
donker wordt.

l  Luxaflex sluiten
Wilt u uw woning beschermen tegen de warmte en 
afsluiten met luxaflex? Doe dit dan ook minimaal 
een week voordat u op vakantie gaat. Zo zullen 
nieuwsgierigen ontdekken dat dit ‘normaal’ gedrag is 
van de bewoners.
 
l  Waardevolle spullen opbergen
Berg waardevolle spullen altijd op en leg ze uit het 
zicht. Als nieuwsgierigen door een raam naar binnen 
kijken dan valt er voor het oog ‘niets te halen’.

l  Vertrouwen
Vraag buren die u vertrouwt om het huis in goede 
en bewoonde staat te houden. Zorg ervoor dat er 
geen pakketjes op de stoep worden achtergelaten 
door postbezorgers of dat er stapels post op de 
deurmat liggen. Vraag een goede vriend of vriendin 
om uw huis te controleren. Dat kan natuurlijk de-
zelfde buurman of buurvrouw zijn.

l  Toegang
Gaat u weg? Sluit ramen en deuren dan goed af. 
Laat u de auto thuis? Doe dan ook het handschoe-

nenvakje op slot. Laat niet alles open staan met een 
briefje ‘geen buit aanwezig in de auto’. De kans is 
groot dat nieuwsgierigen dan uw auto aan uw adres 
kunnen koppelen en zo toch kunnen zien dat u van 
huis bent.

l  Huis beveiligen
Heeft u waardevolle spullen? Berg ze dan op een 
niet-opvallende en niet-voor-de-hand-liggende plek 
op. Onthoudt wel waar u ze heeft neergelegd!

Draadloos netwerk
Zet uw modem of router uit als u een verborgen 
draadloos netwerk (SSID) heeft. Als uw draadloze 
netwerk zichtbaar is zorg dan voor een goede bevei-
liging (WPA/WPA2 encriptie).

l  Beveiligingscodes en kluis
Verander de code van uw alarm als u dat heeft. Heeft 
u een kluis in huis? Zorg er dan voor dat u deze ook 
verandert voordat u op vakantie gaat.

l  Koelkast
Ruim uw koelkast uit en gooi spullen die kunnen 
bederven weg. Laat geen fruit of brood in de keuken 
liggen. Dit kan gaan schimmelen en duidt op een 
langere afwezigheid.

l  Computer
Maak een back-up van uw computerbestanden. Zet 
deze op een externe drive en laat deze achter bij een 
vertrouwd persoon. Er zijn ook veel online diensten 
waar u online een back-up kunt achterlaten.

l  Bankzaken
Maak kopieën van uw bankpassen, creditcards en 
paspoorten. Geef deze kopieën aan iemand die u 
echt kunt vertrouwen. Op deze manier kan er actie 
worden ondernomen als waardevolle spullen tijdens 
u vakantie worden gestolen.

Het is een hele lijst geworden. De kans is groot dat u 
deze punten niet allemaal gaat opvolgen. Deze lijst 
is ook bedoeld om uw bewust te maken van een 
aantal risico’s tijdens een vakantieperiode. Haal de 
punten die u nuttig vindt van deze lijst en pas ze toe.

Het team van Kijk op de Wijk wenst u een heel ple-
zierige en veilige vakantieperiode.
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Beste wijkgenoten, 
Begin mei waren wij als Kruiskerk aanwezig bij 

een vergadering van het Wijkplatform Havelterm-
ade. Het doel was om kennis met elkaar te maken 
en vooral om te zoeken naar verbinding. En met ver-
binden bedoelen wij echt contact, elkaar steunen & 
ondersteunen waar en wanneer dit nodig.

Tijdens de vergadering kwam de zomervakantie ter 
sprake. En in de zomervakantie organiseren wij jaar-
lijks een aantal zomermaaltijden voor leden van onze 
gemeente. Als snel was het idee geboren om een 
ieder in de wijk Haveltermade, die er behoefte aan 
heeft, uit te nodigen.

Wat is de ‘Zomermaaltijd’ ? 
Iedere woensdag in de zomervakantie wordt er in de 
Kruiskerk een maaltijd (avond) georganiseerd. Een 
ieder die daar behoefte aan heeft kan bij ons aan-
schuiven. 
Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om met andere 
bewoners van de wijk maar ook met onze gemeen-
teleden in contact komen om samen te genieten van 
een smakelijke maaltijd en/of een goed gesprek.

Uitnodigingzomermaaltijden
De maaltijden worden georganiseerd op de volgende 
momenten:

Woensdag 26 juli  
Woensdag 2 augustus  
Woensdag 9 augustus  
Woensdag 16 augustus  
Woensdag 23 augustus  
Woensdag 30 augustus  

U bent op deze avonden van harte welkom om aan te 
schuiven vanaf 17.45 uur.  
Er worden geen kosten in rekening gebracht, maar  
donaties om de kosten te dekken zijn van harte wel-
kom. 
U kunt zich aanmelden via dit e-mailadres: 
zomermaaltijden.kruiskerk@gmail.com of door vanaf 
juni een briefje in de daarvoor bestemde bus in de hal 
van de kerk te doen.
Aanmelden is zeer gewenst i.v.m. de voorbereidingen 
voor de maaltijd. Ook met dieetwensen kan rekening 
gehouden worden, mits deze vooraf kenbaar zijn ge-
maakt.

Wij hopen van harte op een mooie opkomst zodat we 
elkaar beter kunnen leren kennen.

Met enthousiaste groet,
De Kruiskerk
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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.

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. Per-
soonlijke 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 ge-
meente 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 knel-
punten bij algemene voorzieningen. Op deze wijze 
wordt het voor, door en met elkaar helemaal ingevuld.

Kom eens langs en overtuig je zelf over de mogelijk-
heden 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 MensA
is er voor iedereen

De vakantie staat weer voor de deur en dit bete-
kent voor veel baasjes dat ze de verzorging van 

hun dieren tijdelijk uit handen moeten geven aan 
iemand anders.
Vaak is er wel iemand die de verzorging op zich wil 
nemen, maar soms ook niet. In dat geval moet je je 
huisdier noodgedwongen naar het asiel of een op-
vang brengen. Dat levert voor veel dieren de nodige 
stress op.
Als dierenliefhebber en bazin van 3 katten weet ik 
hier alles van. Ik heb daarom besloten om mezelf 
aan te bieden als dierenoppas en verzorger van 
dieren aan huis. Want eerlijk is eerlijk: het is toch 
zoveel fijner als je dier in z’n eigen omgeving kan 
blijven en daar verzorgd kan worden?

Je kunt me inschakelen voor de volgende werk-
zaamheden :
- katten/honden verzorgen
- kattenbak verschonen
- hond uitlaten
- cavia’s/konijnen verzorgen
- eventueel medicatie toedienen etc. 

Het is daarnaast een 
kleine moeite om 
even de post te ver-
zamelen en planten 
water te geven indien 
dit gewenst is. Er kan 
veel in goed overleg.
Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar 
dierenoppas-aanhuis@outlook.com

Dierenoppas
en verzorging van dieren aan huis
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De bomen zijn gesnoeid

Het was weer geel in de wijk

Zicht op de Thorbeckelaan
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Colofon

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

Met de opbrengsten van het oud papier 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. 
Door uw bijdrage kunnen wij leuke activiteiten neerzetten voor de jeugd. 
Helpt u ons mee?  

Data: 10 juni, 8 juli, 9 sept, 14 okt, 11 nov, 9 dec
Augustus wordt er geen papier 
opgehaald i.v.m. vakantieperiode 

  ens de vrijwilligers 
van jeugdsoos No-boez 

Oud papier =Veel plezier

Multicontinaalkoken en barbecueën

Agenda
1 juli  Zomeractiviteit

We houden in de wijk Haveltermade weer onze jaarlijkse zomeractiviteit! 
Dit jaar willen we meer doen dan alleen barbecueen. 

We willen bewoners de mogelijkheid bieden hun culinaire hoogstandjes met 
de andere bewoners te delen. 

Omdat we in een multiculturele wijk wonen zijn we nieuwsgierig 
naar de wereldgerechten van andere landen!

De activiteit vindt plaats van 

15.00 tot 19.00 uur

Roofvogelshow
Country dansen

Muziek band el Jackson zorgt samen 
met Zanger Ronny Redwood 
voor de muzikale opluistering

Skateboard Clinic
Voor de jeugd de nodige luchtatracties

En dit alles onder het genot van een hapje en drankje

Let op! Voor de hapjes en drankjes vragen we een bijdrage, dat is dus niet gratis!


