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Voorwoord
kerstwensen
Ondanks het herfstige weer haasten wij ons naar
de winterse periode. Het Sinterklaasfeest is al
bijna voorbij en het kerstfeest daarop volgend
wordt in de winkels al opgebouwd. Het enige wat
de sfeer nog kan verhogen is sneeuwval, maar dat
zit er door de verhoging van de temperatuur van
de aarde waarschijnlijk niet in.
En alhoewel de grote wereldproblemen steeds
dichterbij komen, mogen we ons nog wel gelukkig
prijzen dat we hier momenteel in vrede leven. En
dat is dan weer meer waard dan sneeuwval met
de kerstdagen.
Hierbij willen wij iedereen prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar wensen,
de redactie
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Complimenten
aan het eind van het jaar
D

eze uitgave van de Kijk op de Wijk willen wij als
wijkteam gebruiken om eens wat complimentjes uit te delen. Zo aan het eind van het jaar kijk je
terug op wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd
is. Hele nare dingen, maar ook heel veel leuke en
ﬁjne dingen waar je met plezier aan terug denkt.
We willen ons hier beperken tot de positieve dingen en dan vooral de leuke dingen die in de Haveltermade en omgeving plaats vonden.
Waar we vooral blij mee zijn is het Wijkplatform.
Zij bestaan al heel lang (al zo’n 20 jaar) maar zien
ondanks hun lange bestaan nog steeds kans om
nieuwe dingen te bedenken. Denk aan de kerstboom en het stamppotbuffet eind vorig jaar. Een
vernieuwde invulling van het wijkfeest én begin dit
jaar een informatie bijeenkomst over de veranderingen in de zorg. Complimenten aan alle leden van
het wijkplatform die zich geheel vrijwillig inzetten
voor deze activiteiten.
Naast de activiteiten van het wijkplatform gebeurt
er natuurlijk véél meer in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een bruisende Poele, Jeugdland, No
Boez, moskee, kerken en niet te vergeten de kofﬁehoek aan het Troelstraplein. Met elkaar zorgen zij er
voor dat Haveltermade bruist van de activiteiten.
Complimenten aan alle bewoners die hier geheel
vrijwillig energie in steken en hun vrije tijd aan
opofferen! Top!
Al deze vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een
leefbare en gezellige wijk, maar u als bewoner kunt
dat natuurlijk ook. Je hoeft dan niet per se iets in
groepsverband te doen of te organiseren. Gewoon
je buurtje schoon houden, iemand uit de straat
even helpen bij een boodschap als ze dat zelf niet
kunnen of je hond uitlaten op een plek waar een
ander er geen last van heeft. Deze dingen en nog heel veel meer,
dragen al bij aan een
prettige buurt.

Regelmatig worden we als wijkteam benaderd met
klachten over andere bewoners, zoals vuil weggooien, geluidsoverlast, hondenpoep, enz. Allemaal
zaken waar je best last van kunt hebben. Toch gaan
wij daar als wijkteam lang niet altijd wat mee doen,
we denken dat bewoners dat ook heel goed zelf
kunnen. Meestal vragen wij dan ook of u de bewuste persoon daar zelf al eens op aangesproken hebt.
Het is logisch dat je daar eerst wel wat tegenop
ziet, maar bijna altijd valt het mee. Soms reageren
mensen wel vervelend, maar wordt het probleem
uiteindelijk wel opgelost. Natuurlijk zijn er ook voorbeelden waar het totaal niets uithaalt wat je zegt.
Mensen blijven dan gewoon overlast veroorzaken. In
die gevallen willen we als wijkteam bijspringen en
zoeken naar een oplossing.

Aan het begin van dit artikel hebben we complimenten uitgedeeld, terwijl het slot een beetje
belerend klinkt. Wij denken dat zowel het organiseren van activiteiten, het omzien naar elkaar én het
elkaar aanspreken op gedrag, bijdragen aan een
gezellige en leefbare wijk waar je graag wilt (blijven)
wonen.
Wij wensen u allen hele ﬁjne feestdagen en een
goed en actief 2016.
Het wijkteam Haveltermade:
Michiel Büchli (Woonconcept), Hayat El Mahjoubi
en Dennis Donker (Welzijn Mensenwerk) , Erik
Roenhorst (wijkagent), Melissa Bult (wijkverpleegkundige) en Henk den Toom (wijkregisseur)
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Kijk
op
de
wijk
door ondernemers
Paint Discount
Verf, behang en glas

Hoe het ooit begon

P

aint Discount bestaat al weer 20 jaar. In 1995
begon de vader van Maurice en Sebastion van
den Hoogen met de verkoop van partijhandel in
verf. De basis voor de winkel werd gelegd. “In 2006
hebben we de winkel van mijn vader overgenomen”, vertelt Sebastion enthousiast. En er is sinds
die tijd heel wat veranderd.
Van partijhandel naar een uitgebreid assortiment
Partijhandel heeft – naast heel wat voordelen – ook
als nadeel dat je de klant niet altijd hetzelfde kan
bieden. Er zit geen continuïteit in je aanbod. Daar
hebben we verandering in aangebracht. We hebben
nu bijna geen partijhandel meer, maar we verkopen
vooral uit ons vaste assortiment. Dat bekent dus dat
we klanten nooit ‘nee’ hoeven te verkopen.

Het assortiment

Ons assortiment is uitgebreid. Alleen een ‘verfwinkel’ zijn we al lang niet meer! We verkopen
naast verf bijvoorbeeld ook behang. We hebben
meer dan 10.000 behangrollen voor onze klanten
klaarliggen, keuze genoeg zou ik zeggen! Glasvezelbehang, vliesbehang, papierbehang en akoestisch
behang. Van akoestisch behang
had ik nog nooit gehoord. Sebastion legt me uit dat dit een
soort behang is waar je geluid
mee kunt dempen, handig dus
voor in een (geluidsstudio). Maar
ook fotobehang – van een eigen
foto mits de kwaliteit voldoende
is – kan in de winkel worden
besteld.
Ook met verfproducten gaan
Sebastion en Maurice met hun
tijd mee. Zo bieden ze verf aan
voor binnen zoals interieurverf,
radiatorverf, krijtverf en magnetische verf maar ook afneembare
verf is verkrijgbaar in de winkel.
Erg handig wanneer je kinderen
hebt! Maar ook buitenverven van
bekende merken als Sikkens zijn
in de winkel verkrijgbaar. Natuurlijk kun je ook alle aanverwante
producten als rollers, kwasten en

verfbakjes in de winkel verkrijgen!
Naast behang en verf kun je bij Paint Discount ook
glas bestellen – en alle producten eromheen die je
nodig hebt om glas te zetten, zoals glaslatten en kitmaterialen. Paint Discount levert naast traditioneel
enkel glas geleverd, ook dubbelglas en ontspiegeld
glas. Die laatste is vooral erg prettig bij het inlijsten
van foto’s en kunstwerken!
Ingradus reclame
Maar er is nog veel meer. Sinds kort is Maurice
bezig met Ingradus reclame, een andere tak binnen het bedrijf. Sebastion: “je kunt bij ons ook
terecht voor het bedrukken van kleding en textiel,
het bestickeren van auto’s en reclameborden. Maar
ook voor het maken van folies voor op ramen, naar
keuze, in kleur en in wit, kun je bij ons terecht!”

Haveltermade

Sebastion vindt dat de wijk Haveltermade de
laatste jaren steeds beter is geworden. Zeker met
het vernieuwen van de wijk rondom de Aldi en het
verbeteren van de ‘vogeltjesﬂats’ het werkt allemaal
voordelig voor de wijk. Sebastion verwacht dat er
de komende jaren nog wel meer gaat veranderen.
En dat is volgens hem alleen maar positief!
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Afsteken
PAS
OP VOOR vuurwerk
SMOESJES
AAN DE DEUR
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Dat vindt ook de politie. Maar elk jaar
word en zij én ziekenhuizen geconfronteerd met verminkte kinderen en volwassenen door verkeerd
gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop
gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten ontbreken. De tip van de politie voor een zo veilig mogelijke
jaarwisseling: houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan.
Niemand wil het nieuwe jaar in met schade of letsel.
Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals vuur, Chinese rollen
en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote veiligheidsrisicoʼs met kans
op massa-explosies. Om die reden pakken politie en justitie de handel, het vervoer én de opslag ervan
hard aan. Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, worden geadviseerd
de anonieme tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen veiligheid en die van hun omgeving. Heeft u
overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.
Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal eisen. Daarmee
wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een
lont, het opschrift ʻGeschikt voor particulier gebruikʼ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze
volgt, maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30
en 31 december worden gekocht en uitsluitend tussen 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur
worden afgestoken.
Nog één tip van de politie, ruim direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de
volgende ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.
Voor carbidschieten gelden de volgende regels:
Het gebruiken van carbid is toegestaan van 31 december 10:00 uur tot 1 januari 2:00 uur, onder de
volgende voorwaarden:

�����������������������������������������������������������������������������������
De melkbussen of dergelijke voorwerpen hebben een maximale inhoud van 50 liter
�����������������������������������������������������������������������������������
- �����������������
De plaats vanwaar u mag schieten is:

14069

-

��������������������������������������������
- �������������������������������������
minstens 75 meter van woonbebouwing
�������������������������������������
������������
- � ����������������������������������
minstens 300 meter van inrichtingen voor 24-uurszorg
en voorzieningen voor het houden van
�����������������������������������������
dieren
���������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
- U schiet in tegengestelde richting ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonbebouwing
����������������������������������������
�������������������
- Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter, zonder verharde openbare wegen of paden
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Aktiviteiten
december
Kerstboom en stampottenbuffet
D

it jaar komt er weer een kerstboom op het
Troestraplein. Deze wordt op 11 december
door vrijwillgers opgehaald en geplaatst op het
Troestraplein.
(Tevens wordt er dit jaar ook een boom op het
plein bij Restaria Haveltermade geplaatst).

Op maandag 14 december wordt de boom versierd.
Het maandagavond knutselklubje is al druk bezig
met deze kertversiering. Ook worden dan de kerstwensen opgehangen. WIj zijn heel benieuwd naar
het resultaat.

Uw
wens
voor deze
kerst
Dit jaar gaan wij de kerstwensen van buurtbewoners in de boom hangen. Heeft u een kerstwens
voor de wijk Haveltermade, vul dan onderstaande

bon in, lever deze voor 12 december bij de Poele in
en wij zorgen ervoor dat deze in de boom komt te
hangen.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

naam: ......................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................

Uw wens voor deze kerst:
...........................................................................................

..
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Stampottenbuffet
Multi culti
Evenals vorig jaar wordt er weer een stampottenbuffet georganiseerd. Het was vorig jaar dermate
gezellig dat we het dit jaar weer willen herhalen.

Om het voor nog meer wijkbewoners aantrekkelijk
te maken hebben we dit jaar ook een halal buffet.

19 december

van 18.00 tot 21.00 uur

op het Troelstraplein
Dit jaar met een rad

van fortuin.

Loten voor een schappelijke prijs.

Mooie prijzen beschikbaar
gesteld door onze sponsoren.

De opbrengst gaat naar de aanschaf
van de nieuwe lift voor de Poele.
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Oproep
voor maatjes in de wijk
Aanleiding

P

er 13 december 2015 stopt het OV-bureau
Groningen Drenthe met de Stadsdiensten
van Meppel, Hoogeveen en Assen. De gemeente
Meppel wil de huidige reizigers toch vervoer blijven
bieden en tegelijk ook de WMO-pashouders en
leerlingen zoveel mogelijk van vervoer voorzien.
Daarom heeft het gemeentebestuur van Meppel
ingestemd met een pilot voor de Meppeler
Stadsbus voor de duur van 2 jaar. Het gaat om het
Rondje van Meppel, een combinatie van een vaste
buslijn met een ﬂexibel vervoerssysteem.

Vast versus ﬂexibel

Een belangrijk doel is, dat naast de huidige reizigers
van de Stadsdienst en de WMO-pashouders gebruik
gaan maken van het Rondje Meppel. Voor het deel
van de WMO-pas reizigers dat geen gebruik kan
maken van de Meppeler Stadsbus, blijft het huidige
taxivervoer beschikbaar.

Bemensing

De nieuwe vervoersdienst wordt uitgevoerd door
een combinatie van professionals en vrijwilligers.
Dit betekent dat werkgelegenheid voor een deel
behouden blijft, terwijl ook personen met een
uitkeringsachtergrond en vrijwilligers ingezet
kunnen worden. Naast chauffeurs van Connexxion
en Reestmond zullen ook vrijwilligers de reizigers
begeleiden bij het in- en uitstappen. We kennen
namelijk de “Maatjes in de bus” en de “Maatjes in
de wijk”.

Maatjes!

We willen deze buslijn een succes maken en
daarom roepen wij mensen op om reizigers die
moeite hebben met het gebruik van de Stadsbus,
hulp aan te bieden. Buren, naasten en anderen
kunnen iets betekenen voor de reiziger(s). Daarom
een oproep voor Maatjes in de buurt.

De bijeenkomst

De Stadsbus kost per rit € 2,00 en op de zaterdag
kan er voor dat bedrag heen en terug worden
gereisd. De Wmo pashouders krijgen een korting
van 50% voor het eerste jaar. Dus €1,00 per rit en
kinderen tot en met 11 jaar €1,00.
Op zaterdag betalen gezinnen € 5,00 voor een
retour.

Graag willen we u informeren over deze nieuwe
vervoersdienst van Meppel. Onder meer hoe deze
tot stand is gekomen, wat de nieuwe route is, hoe
de dienstregeling eruit ziet en welke inzet van
vrijwilligers wordt gevraagd. Daarom worden er
op wijk en buurtniveau verschillende bijeenkomst
gehouden.
Info hierover per wijkbericht en in de komende
agenda op de website van ons.

Rijtijden

Reizigersplatform

Kosten

De bus rijdt van 6:30 uur tot 22:00 uur om het
uur en in de spits om het half uur! De bus rijdt 7
dagen in de week en dus ook in het weekend. Het
is dus aantrekkelijk om met de bus te gaan. Voor de
reistijden kunt u informatie vinden op de website
van de Gemeente Meppel en Connexxion.

Ook is er een klanten- of reizigerspanel gevormd.
Met dit panel zal een aantal keren per jaar overleg
gevoerd worden. Samen zal gekeken worden met
welke maatregelen de vervoersdienst verbeterd kan
worden.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met
het klantencontactcentrum, bereikbaar
via het algemene nummer 14 0522 en/of
r.smeenk@meppel.nl.
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Taarten
voor nieuwe bewoners
I

n het kader van “ken uw buurt” hebben de
Mackayschool en Wijk en dorpsgericht Werken
de handen in één geslagen. Nieuwe huurders bij
Woonconcept krijgen, in het kader van kennismaking, bij het betrekken van de woning een tegoedbon. De buren van de nieuwe huurders krijgen ook
een tegoedbon. Beide bonnen samen is goed voor
een overheerlijke verse appeltaart. Deze kunnen
worden ingeleverd bij de Mackayschool.

We zijn dit jaar met een pilot gestart voor de nieuwe huurders in de wijken Haveltermade, Oosterboer en Ezinge. Woonconcept en de Mackayschool
willen dit succes graag met alle nieuwe huurders in
Meppel delen. Nieuwe huurders van Woonconcept
in Meppel krijgen vanaf 1 januari 2016 allemaal
een (halve)tegoedbon voor een heerlijke appeltaart
aangeboden.
Bent u onlangs verhuisd en heeft u nog een tegoedbon liggen? Lever dan beide bonnen in bij de
Mackayschool. Een belletje vooraf naar de school
heeft onze voorkeur, dat levert u namelijk een
ovenverse appeltaart op.
Mackayschool
Colijnstraat 4
7942 BH MEPPEL
Tel 0522 - 251982

De taarten worden door de leerlingen van de Mackayschool gebakken. In de kooklessen, die in een
echte professionele keuken wordt gegeven, leren
de leerlingen stap voor stap een appeltaart bakken.
Om dit goed onder de knie te krijgen moeten de
leerlingen veel oefenen en dus veel taarten bakken.
Door de samenwerking met Woonconcept heeft
naast het leren bakken van de appeltaarten het
meer betekenis gekregen, want ze bakken voor U.

Grondsanering
zorgt voor overlast
H

et zal weinig mensen zijn ontgaan. De afsluiting
van de Commissaris de Vos van Steenwijklaan.
Deze afsluiting heeft te maken met wat in het
verleden op het terrein is gebeurd. Op het
terrein van Spijkerman heeft in het verleden een
benzinestation gestaan.
Hierdoor is de grond op en rond het terrein
vervuild geraakt. Om dit op te lossen is de grond in
opdracht van de provincie gereinigd (gesaneerd).
Dit betekende tevens dat de alle doorgaand verkeer
moest omrijden.
Inmiddels is/wordt de klus geklaard en de rommel
weer opgeruimd.
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Zelfstandig
thuis wonen
B

ij alle veranderingen in de zorg staat het participeren in de samenleving voorop. Dit maakt
dat er meer gesproken wordt over zelfredzaamheid en de eigen kracht van u als inwoner.
Een goede samenwerking tussen inwoners en
professionals op het gebied van zorg en welzijn
draagt daar aan bij. Het komt ten goede aan de
gezondheid en het welbevinden van alle wijkbewoners.
Eén van deze professionals is de wijkverpleegkundigen Melissa Bult. Zij is voornamelijk gericht op
zorg en sinds dit jaar actief in deze wijk. Zij heeft
de mogelijkheid om, los van de indicatie, onafhankelijkheid met u mee te kijken.
Met haar brede kijk en kennis van zowel zorg,
wonen als welzijn kan zij met u uw situatie in
kaart brengen. Door tijdig contact te hebben met
inwoners en te praten over mogelijkheden met
inwoners kan tijdig naar oplossingen gekeken wor-

Wandelen
voor eenheid en vrede

O

p 12 december zal in Meppel een wandeling
voor eenheid en vrede worden gehouden. De
wandeling zal om 13.30 starten bij de moskee aan
de Groen van Prinstererstraat 13-B en eindigen op
het Kerkplein. Doel is moslims, christenen en allen

den die echt werken,
zonder de persoon uit
het oog te verliezen.
Heeft u vragen op het gebied zorg en welzijn?
Redt u zichzelf nog, maar denkt uw weleens: ”Wat
als?”. Heeft u geen zin om van het kastje naar de
muur te worden gestuurd?
Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze
wijkverpleegkundige. Tijdens een huisbezoek gaat
zij met u in gesprek en kunt u, uw zorgen, aanbevelingen, gemis of tips bespreken. Samen met
u zoekt ze naar een passende oplossing en/ of
voorziening.
Contactgegevens:
Melissa Bult
Mobielnummer: 0633434877
m.bult@dewijzorg.nl

die zich willen aansluiten, elkaar te laten ontmoeten, gewoon van mens tot mens. Op het kerkplein
zal een lied met tekst van Ahmed Aboutaleb worden gezongen, waarmee we laten zien elkaar nodig
te hebben om in vrede met elkaar te leven.
Spandoeken en andere uitingen worden niet op
prijs gesteld.

Ingezonden
bericht
Kofﬁeochtend in de Poele
I

k heb jaren in de Haveltermade gewoond en kreeg toen
en huis aangewezwezen gekregen. Ik ben op dit aanbod
ingegaan, maar ik kan er totaal
niet wennen. Ik zit nu in de
Germaan aan de Parallelweg. Ik
ben te snel geweest met deze
keuze, en ik heb heimwee naar

de Haveltermade. Vandaar dat het
kofﬁedrinken met oude vrienden
en andere mensen voor mij een
enorme uitkomst is. Je kunt er
rustig praten en het is gezellig.
Dus mensen schroom niet en
kom ook net als ik een gezellig
bezoekje brengen aan de Poele.
Jaap Vlierman
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en insecten
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A

an het eind van de herfst liggen de winkels al weer vol met spulletjes om ons in de winter warm te houden......jassen, dassen, handschoenen, brandhout, oorwarmers en uiteraard de nodige likeurtjes voor lekkere warme oortjes.
Dat hebben insecten uiteraard niet......een winkel voor warme jasjes en dasjes.
Dus denkt menigeen dat de meeste insecten gewoon doodvriezen in de winter.
Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zouden ze bijvoorbeeld in Rusland, Zweden en Noorwegen zo goed als geen insecten
meer over hebben aangezien het daar voor langere tijd tot wel -35 graden kan vriezen.
Nu is het geval, dat wanneer je daar zomers een wandeling gaat maken over de drassige toendra’s je letterlijk wordt
aangevallen door duizenden vliegen en muggen, dus dat insecten daar massaal doorvriezen.....blijkt dan toch niet te
kloppen. Hoe kan dat dan, vraagt u zich misschien af en daar is een heel eenvoudig antwoord op te geven:....antivries!

Koudbloedig
Insecten zijn net als reptielen, amﬁbieën en vissen koudbloedige dieren die de temperatuur aannemen van hun omgeving. Boven de 10 graden zijn de insecten nog relatief actief, maar onder de 10 graden, dan neemt de activiteit snel af
en verloopt het leven steeds langzamer, de ademhaling en hartslag daalt dan aanzienlijk, maar stopt niet.
Onder de 0 graden, dikken insecten hun lichaamsvloeistof in en worden daardoor vettiger en wordt tevens de antivries
geactiveerd, wat helpt tegen bevriezen.
Veel volwassen insecten sterven wel in de herfst, maar hebben eierpakketjes gelegd of hun larven leven verder in de
grond of in het water en kunnen zo verzekerd zijn van nageslacht. Andere insecten die wel overwinteren zoeken een
beschut plekje op en vertrouwen op hun in de zomer aangelegde vetlaag en antivries.
Zoals u inmiddels wel begrijpt, is een strenge winter dus geen garantie voor een insectenvrij voorjaar, maar een kwakkelwinter daarentegen richt vaak veel meer schade aan.
Door een tijdelijke temperatuur verhoging ontwaken veel insecten te vroeg en dat kost ze veel energie, wordt het dan
plots weer koud, dan kunnen ze de energie niet zo snel weer aanvullen (geen
tijd gehad om voedsel op te nemen).....en dan helpt alleen antivries ook niet
meer en zullen ze sterven.

Actief
Gek genoeg zijn er ook insecten die gewoon of juist heel actief zijn in de wintermaanden, zoals; de kleine wintervlinder, pissebed, bepaalde spinnen, wintermuggen en zelfs een winterjuffer.
Zo kun je op een windstille wintermiddag bij vrieskou ineens een klein wolkje
muggen boven de heg ontdekken, die vrolijk heen en weer dansen in de lucht,
alsof het om een warme zomermiddag gaat.
Blijft mij over om iedereen een gezellig en veilig winter toe te wensen en laat her en der maar wat bladeren liggen in
uw tuin om ook de insecten de winter door te helpen.........!

WIST U DAT:

Er best veel motten en vlinders juist tegen de winter actief worden en het mannetje dan op zoek
gaat naar een leuk vrouwtje en dat ze dit juist in de koude periode doen om minder concurrentie
te hebben van andere motten en vlinders.
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De Mensa is er voor iedereen, dus ook voor jou!
De MensA is een plek waar altijd wat te doen is. Je kunt er terecht voor een
kop kofﬁe of thee en als je wilt zijn er verschillende activiteiten waar je aan
mee kunt doen. In december hebben we aangepaste openingstijden en zijn
alle activiteiten open. Je kunt dus zo binnenlopen en gezellig meedoen.
Vanaf maandagmiddag 7 december beginnen we met het kerstprogramma.
We starten met het maken van een kerst-windgong en een kerstboompje.
Daarna gaan we verder met het maken van diverse kerstversieringen. Tijdens
het kerstprogramma verzorgen we vele activiteiten en kun je zo binnenlopen
om gezellig mee te doen. Maandagmiddag van 13.30-15.30 uur, dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur, dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur en de woensdagmorgen van 09.30-11.30 uur.
Je bent natuurlijk op de andere tijden dat we open zijn van harte welkom er is
altijd wel wat te beleven bij De MensA.

Voor actuele informatie kun je op onze website terecht: www.demensa.nl
van 21 december t/m 1 januari 2016 gelden de volgende openingstijden:
Maandag (21 en 28 december) 13.00-16.00 uur
Dinsdag (22 en 29 december) 09.00-12.00 uur
Woensdag (23 en 30 december) 09.00-12.00 uur
Schaperstraat 16b
Donderdag (24 en 31 december) 09.00-12.00 uur
7942 AR Meppel
Vrijdag 25 december gesloten
Tel. nummer (0522) 244151
Vrijdag 1 januari gesloten
e-mail: info@demensa.nl
www.demensa.nl
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De Poele
Kofﬁe Café
Voor Wie? Voor buurtbewoners die de gezellige momenten missen om
met anderen een kopje kofﬁe te drinken, een kleine break van de dag om
onder de mensen te komen en een praatje te maken. Wij zorgen voor de
kofﬁe met koek.
Wilt u meer informatie over de kofﬁeochtenden? Neem dan contact op
met Welzijn MensenWerk 085-2731412.
Kofﬁe Café: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur.

Inloopspreekuur
Dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur
Voor al uw vragen over wonen, welzijn, veiligheid, en overige leefgebieden.

