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Voorwoord
I

nmiddels kunnen we de Kerstdagen al bijna aanraken, het jaar is omgevlogen. Voor Kijk op de Wijk
was het een bijzonder jaar met de prachtige mooie
jubileumeditie.
Als redactie hebben we met bewondering naar de
inhoud en de vormgeving gekeken. Wat een prachtig
boekwerk – het was veel meer dan een krant – is er
gemaakt over de geschiedenis van de Haveltermade. Dan is het best wel even lastig om na zo’n
hoogtepunt weer over te gaan naar de ‘orde van de
dag’.

We hebben toch de draad weer opgepakt en volgens mij zijn we er ook deze keer in geslaagd om de
krant te vullen met leuke en informatieve artikelen.
Zo kunt u lezen over Meppelvoorelkaar – een marktplaatsomgeving waar je hulp aan buren kunt aanbieden of jezelf als vrijwilliger kunt aanmelden. Een
prachtig initiatief!
Er is meer! Marlous is deze editie in het Pokémonspel gedoken, er wordt gestart met het opzetten
van een wijkanalyse, de permacultuurtuin groeit en
bloeit, er is een nieuwe praktijk in de Haveltermade
geopend, Wijk- en dorpsgericht werken komt met
een heuse tuinwedstrijd en we hebben weer een
leuk interview weten te plaatsen met als titel ‘omzien
naar elkaar’.
Vergeet overigens niet de uitnodiging voor het
stamppotfestival – dat gepland staat voor 17 december a.s!
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@gmail.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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Leefbaarheid
en het nut van Pokémon
A

ls u regelmatig het nieuws kijkt, heeft u de
nieuwste rage vast meegekregen. Dankzij de app
‘Pokémon Go’ gaan mensen massaal de straat op
om virtuele fantasiediertjes te vangen. Als 90’s kid en
(destijds) groot Pokémon fan kon ik natuurlijk niet
achterblijven. Ook ik loop geregeld, met én zonder
vriendinnen een extra blokje om, zodat ik mijn verzameling Pokémon kan uitbreiden. Tip: navigeren met
Pokémon Go gaat overigens ook uitstekend, zo bleek
toen ik van de Oosterboer terug naar de Haveltermade wilde lopen en (uiteraard) verdwaald was.

Pokéstop. Zo zijn er nog een paar Pokéstops in de
wijk die ik niet meteen ga verklappen. Daarnaast heb
ik dankzij Pokémon Go al een aantal wijkbewoners
ontmoet. Sommigen spelen ook Pokémon, anderen
zijn aan het wandelen met de hond. Het spel heeft
dus ook nog een sociale functie. Zo kan Pokémon
Go voor allerlei doeleinden worden ingezet; jongeren stimuleren om meer te bewegen, nieuwe bewoners kennis laten maken met hun wijk of als input
voor een wandelclubje. Het samenbrengen van mensen, daar is Pokémon Go bijzonder geschikt voor.

Voor wie de app nog niet op zijn of haar telefoon
heeft staan even een korte introductie. Bij Pokémon Go is het de bedoeling dat je rondloopt om
Pokémon te vinden. Meestal bezoek je daarbij ook
zogenaamde ‘Pokéstops’, waar je allerlei spullen kunt
krijgen om Pokémon te vangen en deze sterker te
maken. Deze stops zijn over het algemeen monumenten of kunstwerken. Hartstikke leuk, want zo
kun je ook nog wat leren over de omgeving. Naast
het vangen van Pokémon, kun je ook eieren uitbroeden. Het uitbroeden doe je door kilometers te
maken. Sommige eieren komen uit na 2 kilometer
lopen, voor andere eieren moet je wel 5 of 10 kilometer lopen. Daarom zie je al die Pokémonvangers
fanatiek op hun telefoon kijken tijdens het lopen. Je
wilt natuurlijk niet missen welke Pokémon er na 10
kilometer uit het ei komt!

Mijn voorstel is dan ook om in de Haveltermade een
Pokémon Go avond te organiseren. Wie weet kunnen we met z’n allen wel hele zeldzame Pokémon
aantrekken. Want iedereen die het spel al speelt is
(net als ik) nog hard op zoek naar Pikachu.

Jongeren, ouderen, studenten, nerds en hippies:
Pokémon Go wordt werkelijk door allerlei soorten
mensen gespeeld. Dat levert hilarische taferelen op,
zoals Pokémon vangende vaders (terwijl het kind
zich vermaakt in de speeltuin), Pokémon vangende
moeders (op de ﬁets, gelieve wel blijven uitkijken!)
en Pokémon vangende advocaten die ineens wél
een rondje willen lopen in de pauze (citaat van een
vriendin). En zeg nou zelf, als iedereen het doet dan
zijn we zo de schaamte voorbij.
Ook in de Haveltermade kunt u Pokémon vangen.
Zo heb ik al veel leuke wandelroutes ontdekt in de
wijk. Zo is het klimrek in het Noorderpark een Gym
(deze kunt u veroveren door andere Pokémon strijders te verslaan) en het kunstwerk verderop is een
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Omdenken
omkijken en omzien
O

p maandag 26 september hadden we een ﬁjne
avond in wijkcentrum de Poele. Met ‘we’
bedoel ik bewoners, vrijwilligers en professionals in
de wijk Haveltermade. We waren voor een paar uur
een gemeenschap, een ‘participatiesamenleving’ in
het klein. Voor een deel uit vrije wil en voor een
deel uit noodzaak. We moesten elkaar ontmoeten,
met elkaar praten en nadenken. Want tijden zijn
aan het veranderen en we gaan elkaar nodig hebben in de straten, buurtjes en wijken. Het was Zijne
Majesteit de koning die tijdens zijn allereerste
Troonrede in 2013 het woord “participatiesamenleving” geïntroduceerd heeft. De klassieke verzorgingsstaat moest plaats maken voor een “participatiesamenleving’’, zo slingerde koning
Willem-Alexander een relatief nieuw begrip zijn
Lage Landen in. Het begrip werd episch, het werd
groots opgepikt door kranten, televisiezenders en
talkshows. Het woord werd zelfs door het Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot hét woord van het
jaar 2013! Maar wat betekent dit woord nu feitelijk
behalve de impact die het had op alles en iedereen? Volgens de Genootschap Onze Taal betekent
het een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en
omgeving. En ik voeg er nog aan toe; zonder hulp
van de (landelijke) overheid. Want dit is wat het
rauw betekent; de zorg is te duur en dit betekent
minder loketten en geen dienstverlening meer dat
gericht is op u vraagt wij draaien, maar op wat er
daadwerkelijk nodig is.
Dat is dus waarom we bijeen waren gekomen in de
Haveltermade, om te bespreken wie en wat nodig
is om zo lang mogelijk in gezondheid, veiligheid,
rust en vrijheid er te mogen leven en eigen regie te
voeren. Maar ook om te bespreken wat we zelf
kunnen bijdragen mocht een ander ons nodig
hebben. Want in de kern draait het continu om
dezelfde vraag ‘als we in de toekomst solidariteit en
hulp willen oogsten wat zijn we dan zelf bereid om
in onze omgeving te zaaien? Dit nieuwe tijdperk
vraagt een zekere mate van omdenken. Daar waar
we bijna 30 jaar lang dachten dat de overheid wel
voor ons zou blijven zorgen in ruil voor belastingafdracht, is er nu een nieuwe relatie met de
overheid ontstaan. Een soort van LAT-relatie zullen

we maar zeggen! Living Apart Together, meer
gericht op zelfstandigheid van de burger dan op het
‘zorgen voor’ de burger. Het vraagt om anders
kijken naar je naasten en omgeving, omkijken en
alert zijn! Want hoe zie je dat een ander jou nodig
heeft of misschien wel eenzaam is, of hulp nodig
heeft die hij of zij niet durft te vragen? En hoe gaan
we leren omzien naar elkaar, elkaar onvoorwaardelijk hulp bieden en dit ongeacht afkomst, levensbeschouwing, opleiding, geaardheid, leeftijd en
geslacht? We staan nogal voor een uitdaging, maar
tegelijkertijd worden er nieuwe kansen geboren die
onze gemeenschappen vooral immaterieel kunnen
doen groeien. Het vraagt eigenlijk dezelfde historische mentaliteit zoals eerder aangeleerd door de
eeuwige strijd tegen het water; op voet van gelijkheid samenwerken om dijken te bouwen om de
voeten droog te houden...
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Omzien
naar elkaar
Albert en Anita
V

an Hayat krijg ik een tip binnen over Albert en
Anita die in de Riouwstraat in de Haveltermade
Wonen. “Deze mensen moet je beslist eens interviewen want zij staan voor omzien naar elkaar”, legt
Hayat in een appje uit. Van dit soort berichtjes wordt
ik nieuwsgierig en een paar weken later maak een
afspraak met Anita voor een kort gesprek in hun huis
aan de Riouwstraat.

Hoewel ik echt op een steenworp afstand woon – ik
woon aan het Allee – moet ik eerlijk bekennen dat ik
nog nooit in de Riouwstraat ben geweest. Ik ben er
wel ontelbare keren aan voorbij gereden. Maar ik heb
nog nooit de cirkel Bankastraat – Riouwstraat gereden. Voor mij was het schattige straatje dan ook een
leuke verrassing. Ik parkeer mijn ﬁets praktisch tegen
het raam, tussen een paar kliko’s in. Da’s toch wel
jammer van het aangezicht van de straat denk ik nog.
Anita doet open en ik word hartelijk welkom geheten
in hun knusse huis.
Albert vertelt dat hij al 30 jaar in deze woning woont,
Anita woont er net iets korter. Dat ‘knusse’ daar zijn
Albert en Anita ook voor gevallen blijkt als we even
met elkaar gepraat hebben. In dit kleine straatje
wonen naast Albert en Anita ook veel jongeren en
alleenstaande dames. Al vrij snel komen we uit op
het onderwerp containers die vooral Albert een doorn
in het oog zijn. Er is in de kleine tuintjes achter de
woningen gewoonweg geen ruimte voor drie van de
grote containers. Dus zetten de meeste bewoners de
containers voor aan de straat. Dat is begrijpelijk, maar
niet erg fraai. Albert hoopt dat dit in de toekomst nog
eens anders wordt. Verder valt het Albert en Anita op
dat er in dit stukje straat enorm hard wordt gereden.
Dat verbaast me maar het schijnt dat veel mensen
(ongemerkt) toch behoorlijk op het gaspedaal gaan
staan als ze vanuit de Bankastraat de bocht naar
rechts nemen en in de Riouwstraat uitkomen. Albert
vindt het jammer en levert ook gevaarlijke situaties
op. Vooral met kleine kinderen die hier graag op straat
spelen met een bal. Anita merkt op dat de kinderen
de auto’s wel gewend zijn en dat ze er in hun spel
rekening mee houden. “Maar dat is toch eigenlijk
de omgekeerde wereld”. Het zou zo moeten zijn dat
automobilisten rekening houden met de kinderen.
Blijkbaar is dat in veel gevallen moeilijk. Het spel met
de kinderen is voor Albert, maar zeker ook voor Anita

een van de mooiste dingen in de wijk. “Laatst was ik
nog even buiten en toen zat er een buurmeisje met
een boek buiten. Ze kon nog niet lezen en voordat ik
het wist zat ik met een aantal kinderen om me heen
buiten op straat voor te lezen. Dat is toch heerlijk?!
Waar kan dat nu nog? Daar geniet ik echt ontzettend
van.
In het straatje is wel weinig groen, dus is Anita onlangs begonnen een klein stukje groen bij het achterpad wat op te knappen. “Zo af en toe doe ik er wat
werk, zet ik er wat plantjes in en haal ik het onkruid
weg en van lieverlee gingen er steeds meer mensen
helpen. Ik vind het leuk dat dit hier kan”. Een bankje
zetten ze er alleen niet meer omdat ze bang zijn op
die manier ‘hangjongeren’ aan te trekken. Maar zoals
het nu is, is het ook goed. Ook de katten uit de buurt
weten de Riouwstraat goed te vinden. “Jammer, want
zo hebben we eigenlijk nooit vogels in de tuin”. Ook
het achterpad kan wat Albert betreft wel een kleine
make-over gebruiken en dan vooral wat betreft de
verlichting. “Maar dat ligt weer lastig, want waar ga je
de verlichting plaatsen, wie betaalt de stroom etc. Met
het ‘Noaberschap’ zit het hier wel goed”, zegt Anita.
Als we een paar weken met de camper op vakantie
zijn dan kunnen we eropaan dat de buren goed op
ons huis en de omgeving letten. En waar vind je nu
buren die een parkeerplek voor jou versieren als je
terugkomt van een aantal weken durende vakantie?
Juist in de Riouwstraat. “Dat was werkelijk fantastisch,
het is ﬁjn dat iedereen hier omziet naar elkaar, dat is
een groot goed. Het is ﬁjn dat je weet wie je buren
zijn en dat je er terechtkunt als het nodig is.” Voor Albert en Anita is het duidelijk – zij hoeven hier voorlopig nog niet weg!
Heeft u ook een leuk artikel over omzien naar elkaar?
Of heeft u ﬁjne buren? Neem dan contact met ons op
via redactiekijkopdewijk@gmail.com
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MENSEN

Het bestuur van Wijzelf Meppel. Vlnr. Janet van Veen, Zwaantje Dijkstra, Jan Dijkstra, Hedzer van Houten en Dineke Rutten. Op de foto ontbreekt Petra Sieben.(© foto Ebel Zandstra)

Wijzelfmeppel.nl uniek

burgerinitiatief voor en door Meppelers
Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Verzorgingstehuizen worden gesloten en alleen nog ouderen met dementie worden in
verpleegtehuizen opgenomen. Maar wanneer je zelfstandig woont en opeens zorg of ondersteuning nodig hebt, hoe regel je dat op dat moment?

Steeds meer mensen moeten hun zorg zelf regelen

als de zorgvrager achteraf de declaratie goedkeurt, krijgt de

Wijzelf Meppel wil u daarbij helpen zodat u zich daarover geen

�����������������������������������������������������������������

zorgen meer behoeft te maken. Wijzelf Meppel wil veelal par-

door de zorgcoöperatie getoetst waardoor de leden veilig hulp

ticulieren, maar ook ZZP’ers benaderen die zich willen inzetten

of zorg kunnen inkopen. De vrijwillige bestuurders van Wijzelf

om anderen te helpen, betaald of vrijwillig. U als zorgvrager of

�������������������������������������������������������������

uw mantelzorger hebben de regie en regelen zelf deze zorg-

��� ��� ����������� ���� ���������� ����������� ���� �������� ������

vraag op www.wijzelfmeppel.nl

dat lid worden van de coöperatie voor iedereen bereikbaar moet
zijn. Minima ontvangen een korting of in sommige gevallen kwijt-

Bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar

schelding van contributie.

U kunt zich gratis aanmelden als lid van Wijzelf Meppel. U betaalt geen inschrijfgeld. De contributie voor het lidmaatschap is

Steun van Meppeler fondsen

slechts € 12,00 per jaar die u betaalt bij de eerste opdracht. Wij-

���� �������������������� ������� �������� ���� �� �����������������-

zelf Meppel behartigt de belangen van hun leden door betrouw-

willigers. Iedereen die zich aanmeldt, aanbieders en aanvragers,

bare aanbieders van zorg en servicediensten te werven. Deze

wordt in principe persoonlijk bezocht door 2 bestuursleden. Ge-

aanbieders zijn altijd particulieren en/of zzp’ers en komen uit

woon om kennis te maken en om de werkwijze toe te lichten.

dezelfde woonplaats, vertrouwd en dichtbij. Leden en aanbie-

����� ��� ���������� ��������� �������������� ������ ��������� ����

ders vinden elkaar via de website van Wijzelfmeppel.nl, zonder

een aantal Meppeler fondsen die de zelfregie in de zorg een

tussenkomst van dure organisaties. Op deze wijze kunnen veel

warm hart toedragen, Stichting ter Ondersteuning Gezondheid

mensen inderdaad veel langer zelfstandig blijven wonen. Wijzelf

������� �������� ������������������������ ������� ��� �������-

Meppel werkt met vrijwillige bestuurders, is niet winst beogend,

jaagfonds Meppel.

maar mocht er enige winst gemaakt worden dan gaat dat terug
naar u als lid van onze coöperatie.
Vrijwillige bestuurders staan voor iedereen klaar
Op de website van wijzelfmeppel.nl regelt iemand in de toekomst zelf de afspraken, de overeenkomst en de betaling. Pas

Welpenhof 19, Meppel
meppel@wijzelf.nl
www.meppel.wijzelf.nl
Trots op Meppel • 47
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Wat
gebeurt daar?
W

ie door het Noorderpark loopt vanaf de Paradijsweg naar de Ruinerwoldse weg, heeft heel wat
te zien. Eerst die sierlijke vijver met een paar bijzondere bomen. De ooievaarsfamilie op hun hoge nest.
De vrolijke straatmuzikanten. De ﬁjne speeltuin. Het
natuurpad door de bosjes. En dan, vlak bij de kinderboerderij, iets nieuws. Iets wat deze zomer is ontstaan.
Een tuin. Volgens het bordje een “Permacultuurtuin”.
Vanaf april kon je daar wekelijks een paar enthousiaste
buurtgenoten bezig zien. Ze legden stukken karton op
het gras, omheinden dat met stenen of stammetjes.
Ze stortten er paardenmest en aarde op, zaaiden en
plantten zaailingen uit eigen (moes)tuin, dekten de
grond af met stro of bladeren en binnen de kortste
keren schoten de planten omhoog.
Laatst was er een gezellige picknick (de tweede al).
Er werd soep gemaakt o.a. van kruiden uit de tuin.
Iedereen die langskwam mocht mee genieten. Want
deze tuin is van en voor de hele buurt. Mensen én
dieren. Honden en padjes zijn blij met de aanzet van
de waterpartij. Insecten hebben – dankzij de hulp
van buurtkinderen – een enorm insectenhotel gekre-

gen (waar ook een speciale egelkamer in gemaakt
is). Bijen kunnen er aardig wat nectar verzamelen.
En mensen kunnen eens proeven hoe lekker al die
groene blaadjes smaken.......
Je kan wel zien dat de tuin nog lang niet klaar is. Er
komen nog meer plantenbedden bij. De omheining
moet worden afgemaakt. De provisorische bankjes
hebben het eeuwige leven niet, enz, enz. Gelukkig is er
veel medewerking: aanjaagsubsidie van de Gemeente,
wat tuingereedschap in bruikleen van Landschapsbeheer Drenthe, mensen die hun overtollige keitjes
schenken, anderen die snoeihout brengen voor de
omheining. En vrijwilligers die er met veel plezier aan
willen werken en hele creatieve ideeën hebben....
Hoe zal het volgend jaar om deze tijd zijn? Zijn er dan
workshops geweest over permacultuur? (Ja, want
wat is dat eigenlijk? Er schijnt heel wat aan vast te
zitten........). Is er een wormentunnel gemaakt? Wordt
er kruidenthee geschonken in de tuin? Is er dan nog
meer te zien en te proeven? Is de tuin een ontmoetingsplek geworden voor velen uit de buurt?
Ik hoop jullie via “Kijk op de Wijk” op de hoogte te
houden. En ga zelf ook maar vaak even kijken.
Anita

Nieuw
in Meppel
Grace Shen!
M

artine Bijl heeft in Meppel aan de Talmastraat
(tegenover wijkcentrum De Poele) haar praktijk Grace Shen geopend. Grace Shen is een praktijk
voor manuele therapie, guasha en shiatsu. Je kunt bij
Martine terecht voor manuale therapie als je bijvoorbeeld slecht slaapt, een hernia hebt gehad, last hebt
van een ‘frozen shoulder’.
Meestal gaat het om kortdurende behandelingen
waarvoor je geen verwijzing van een arts nodig hebt.
Wel worden een aantal van de behandelingen van
Martine vergoedt door de zorgverzekeraar dus het
loont de moeite dit vooraf even te checken in je
polisvoorwaarden. Guasha is een therapie waarmee
Martine over de huid ‘schraapt’ met speciaal voor
dit doel gemaakte schraapstenen. Guasha is erop
gericht om afvalstoffen en blokkades in je huid op te
heffen. Het is een pure en natuurzuivere behandelmethode die verrassend snel effect heeft.

Nieuwsgierig geworden naar de praktijk van Martine?
Kijk dan eens op haar website www.grace-shen.nl op
loop gewoon eens bij haar binnen!
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Doe mee en maak je tuin winterklaar!
Uw voortuin is niet alleen het gezicht en het visitekaartje van uw huis maar ook bepalend voor de
uitstraling van uw straat en uw wijk. Woonconcept stimuleert het netjes onderhouden van de tuinen
om de leefbaarheid en de mooie uitstraling van de straten in de wijk te behouden en te verhogen.
Daarom organiseren wij samen met het wijkplatform dit jaar een tuinwedstrijd.
Deelname-eisen:





Minimaal 2 foto’s van je tuin of balkon
Met vermelding van naam, geboortedatum en adresgegevens
Optioneel: een korte tekst met toelichting over de planten/hobby

Prijzen:




De hoofdprijs voor de mooiste tuin is een “Gouden Gieter” + waardebon twv € 75,De 2e prijs is een waardebon twv € 50,De 3e prijs is een waardebon twv € 25,-

enengagaaan
1 december
je
Doe
mee
Doe
mee
aande
deslag.
slag.JeJekunt
kuntjejetot
tot en
en met
met 1donderdag
januari 2017
inschrijven. 2016
Ben jeinschrijven.
enthousiastBen
geworden
onder
enthousiast
kun
je de foto
je tuin insturenonder
naar de-poele@home.nl
dan kun je geworden
de foto vandan
je tuin
insturen
naarvan
de-poele@home.nl
vermelding van “Tuinwedstrijd”.
vermelding van “Tuinwedstrijd”
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Groentetaart
recept
Hallo allemaal,
de groententaart, gemaakt met groene groenten
uit onze permacultuur tuin, viel goed in de smaak.
Ik kreeg meerdere vragen naar het recept. Ik heb
getracht dat op te schrijven en geef het jullie hierbij.
Bedenk rustig je eigen variaties en eet smakelijk.
Groet van Inge.
Recept Groententaart
Voor het deeg:
2 kopjes volkorenmeel*
1 theelepel bakpoeder
boter of olie
koud water
Voor de vulling:
allerlei groene groenten (snijbiet, groenlof, spinazie,
postelein, boerenkool, broccoli)
groene tuinkruiden naar smaak (bieslook, munt,
marjolein, rozemarijn)
1 ui
paar teentjes knoﬂook
olie
2 eieren
bouillonpoeder

Meng meel met bakpoeder. Roer er dan met een
vork (zonnebloem)olie door tot het een kruimeldeeg lijkt. Gebruik je liever boter, snijd die dan met
twee messen heel ﬁjn in het meel. Doe een klein
scheutje koud water bij het kruimeldeeg en vorm er
een bal van. Zet het in de koelkast.
Snijd alle groenten en kruiden ﬁjn. Fruit eerst de
ui, als die gaat bruinen doe je er de gesnipperde
knoﬂook bij, even later bouillonpoeder naar smaak
en dan alle groene groenten en kruiden. Stoof dit
met deksel op de pan tot de groenten beetgaar zijn.
Doe dit groentemengsel in een schaal (dan koelt
het wat af) en meng er de geklutste eieren door.
Bekleed een bakplaat met keukenpapier, of vet een
springvorm in. Druk hierin de deegbal uit tot een
dunne korst (in springvorm ook opstaande zijkanten). Giet het groenten-ei-mengsel erop, spreid
het gelijkmatig uit. Zet het in de voorverwarmde
oven (ongeveer 150o C). Bak de taart totdat de
bovenkant goudbruin is (ruim half uur). Je kunt ‘m
direct warm eten, of laten afkoelen en in vierkantjes
snijden als ‘hapjes’.
*Variaties: -als je glutenvrij of ‘paleo’ wilt eten, vervang dan het volkorenmeel door kastanje- of amandelmeel. De korst smaakt dan wel wat zoetiger;
-als je van kaas houdt, meng dan ook wat geraspte
oude kaas door het groentemengsel.

Enquête
over het wonen in de wijk
Beste inwoners van Haveltermade,
Het wijkplatform Haveltermade is bezig een wijkanalyse op te zetten.
In deze Kijk op de Wijk vindt u een enveloppe met
daarin een enquêteformulier met enkele vragen
over het wonen in onze wijk.
Wij zouden het zeer waarderen als u aan deze enquête deel wilt nemen. U doet dan ook mee aan de
verloting van een aantrekkelijk prijs.

Wilt u het formulier voor 17 december a.s. in een
bus op een van de aangegeven adressen doen?
Wij danken u voor uw medewerking.
Wijkplatform Haveltermade
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De
MensA
is er voor iedereen
D

e MensA is een plek in Meppel vol activiteit.
Je ontmoet er andere mensen en je kunt er
terecht voor diverse activiteiten, verschillende
diensten, een kopje kofﬁe of thee en een praatje.
Kom eens binnenlopen en je kunt zelf zien wat we
allemaal doen.
De MensA biedt een breed programma aan activiteiten. Er zijn activiteiten waarvoor je gewoon kunt
binnenlopen op het aangegeven dagdeel. Opgeven
is dan niet nodig. Wel is het handig om op tijd aanwezig te zijn. Deze activiteiten noemen we ‘open
activiteiten’. Daarnaast organiseren we zogenoemde
‘gesloten activiteiten’. Hiervoor is opgeven wel
nodig. Er is namelijk een maximum aantal deelnemers. Eenmaal opgegeven, rekenen we op je komst
gedurende de hele periode. Er starten voortdurend
nieuwe activiteiten. Dit doen we aan de hand van
ideeën van bezoekers. Samen proberen we voor
ieder wat wils te organiseren.

De MensA heeft een gezellige ontmoetingsruimte.
Iedereen kan hier tijdens onze openingstijden terecht voor een kopje kofﬁe of thee, het ontmoeten
van andere mensen en een praatje. En het kost je
helemaal niks al onze activiteiten zijn gratis.
Zin om mee te doen aan een activiteit? Of heb je
tips, ideeën of suggesties? Kom eens langs! Je bent
van harte welkom!
Openingstijden
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag

13.00 – 16.00 uur
09.00 – 16.00 uur
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

Gymnastieklessen
voor vrouwen
D

e gymnastieklessen voor vrouwen, zowel jong
en oud, zijn weer van start gegaan!
Elke maandag zijn er gymnastieklessen in Vrouwencentrum de Regenboog (Groen van Prinstererstraat
1a) van 9.30 uur tot 10.30 uur. Het doel van deze
lessen is het verbeteren van de conditie en ontmoeting tussen diverse culturen en leeftijden. Er worden
ook allerlei spierversterkende oefeningen en loopoefeningen gedaan. En natuurlijk is er ook ruimte
voor gewoon plezier maken!
De gymnastieklessen worden verzorgd door Amira
Jamal en zullen verder plaatsvinden op alle maandagen met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.
Er wordt per keer een bedrag van 0,50 eurocent gevraagd voor de kofﬁe en thee.

Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Hayat El Mahjoubi, Stichting Welzijn MensenWerk, 06-13985489 of een e-mail sturen naar h.el.
mahjoubi@welzijnmw.nl
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Stampot
festival

Colofon
Redactie

D

it Stamppot festival wordt u aangeboden door het Wijkplatform Haveltermade.
In deze tijd van verandering is het belangrijk om een goed contact in je
wijk en/of buurt te hebben.
Daarom zal het thema dit jaar “Omzien naar elkaar “ zijn.
Ons programma is hier dan ook op afgestemd. Wilt u iets vertellen over
“omzien naar elkaar” dan staat het u vrij om dit met ons te delen.
Het culinaire gehalte binnen onze werkgroep vrijwilligers is hoog en
daarom gaan we dit jaar zelf kokkerellen met ondersteuning van de
kofﬁegroep Haveltermade.
We hopen dan ook u in grote getale te kunnen begroeten. Het eten
bieden we u aan en voor het drinken vragen we een kleine bijdrage.

Karin Stapper, Truus Hooft,
Irene Folkers en Trijna Schaap
Colum: Marlous

Eindredacteur
Karin Stapper

Foto’s
Karin Stapper, Roelof Benak

Opmaak
Roelof Benak

Drukwerk
Gemeente Meppel

Wanneer:
Tijd:

17 December
18.00 tot 21.00 uur

Voor het eten hanteren we het motto Op = Op

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

Kopij/input
Aanleveren kopij t/m 25 sept. via
redactiekijkopdewijk@gmail.com

Ook dit jaar komt
er weer een
kerstboom op het
Troelstraplein te staan.
Wilt u helpen met
opbouwen van de tenten
en hand en spandiensten
verrichten op
17 december meld
u dan even bij
Wijkcentrum de Poele.

De volgende editie van Kijk op de
Wijk verschijnt in oktober

