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Wauw, ons jubileumjaar gaat niet onopgemerkt
voorbij! Wij kijken terug op een zeer geslaagd
openingsfeest van het wijkcentrum afgelopen
20 mei! Mét de ingebruikname van onze Praam.
Een goedbezochte braderie met kraampjes van
wijkbewoners, gezellige muziek, leuke optredens en
een hele goede sfeer. Dat smaakt wat ons betreft naar
meer!
De burgemeester heeft in het kader van zijn
kennismaking ook recent met ons als wijkplatform
om de tafel gezeten. Goed om elkaar (beter) te leren
kennen. Niet lang daarna kwam ook het gehele
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College van B&W buurten en hebben we ze het
‘enige echte wijkplatform kwartet’ laten spelen. Een
mooie manier om in gesprek te zijn over wat we
doen in de wijken.
Plannen voor de Speeldreef, de nieuwbouw aan de
Gerard Doustraat, verkeersveiligheid, afwatering in
de Berggierslanden, de Koeberg; het zijn allemaal
onderwerpen waar we in meer of mindere mate
een rol in spelen. Soms als initiatiefnemer, soms als
meedenker en verbinder, soms als aanjager. Allemaal
rollen die bij ons passen en die bijdragen aan ons
motto ‘betrokken bij jouw buurt’!

In ‘De Praam’ is een prachtig schaakbord
gemaakt. Schaakstukken zijn af te halen
bij De Koeberg! Wie daag jij uit voor een
potje schaak?

23 sept Nationale Burendag
6 okt Nationale Ouderendag

De Koeberg gestart!
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Sinds 20 mei jl. is Koedijkslanden / Berggierslanden /Slingenberg een voorziening rijker. Op de feestelijke
openingsdag mochten we ruim 600 mensen verwelkomen! Wat een prachtig feest was het samen met
wijkbewoners, de winkeliers en andere belangstellenden.
Gezelligheid en gastvrij

Van vrijwel iedere bezoeker die voor het eerst
binnen komt, horen we dat het zo gezellig en gastvrij
voelt in De Koeberg. Ja, dat is een belangrijk punt.
Je welkom voelen en merken dat het goed toeven
is in De Koeberg. Bij binnenkomst tref je een
ontmoetingsruimte en een sfeervolle open keuken
aan. De mensen die je ontmoet zijn een mix van
bezoekende wijkbewoners, vrijwilligers uit de wijk
en medewerkers van Welzijn MensenWerk, Icare,
Promens Care en de Noorderboog.

Kom ‘s langs
De Koeberg is geopend van maandag t/m
donderdag van 9.30 uur t/m 13.00 uur. Onze deur staat voor u open. Buiten deze tijden om zijn we
geopend wanneer daar mensen aan het werk zijn. Als u in de buurt bent of u hebt uw boodschappen
gedaan, kom gerust langs. De koffie staat klaar! In de vakantieperiode zijn voor de maand augustus
aangepaste openingstijden.
Activiteiten in De Koeberg
In principe gaan wij niet bedenken wat er in De Koeberg gebeurt. Dit doen we samen met bewoners uit de
wijk. De Koeberg is een plaats voor nieuwe initiatieven. Met De Koeberg krijgen bewonersinitiatieven een
extra stimulans. Iedere wijkbewoner kan hier terecht om ideeën voor te leggen aan een sociaalwerker, een
vrijwilliger van De Koeberg of bij het Wijkplatform. Wij willen graag met je meedenken en waar mogelijk
ondersteuning bieden.
De activiteiten die nu in De Koeberg plaatsvinden zijn koffieochtenden op dinsdag en donderdag. Op
woensdagochtend is er een gezellige ochtend met de MensA. Een groep mensen kookt gezamenlijk
een maaltijd. Dit doen zij om de twee weken. Er worden werkbijeenkomsten belegd door bewoners die
samen willen overleggen. Voor het gebruik van ruimte in De Koeberg kunt u terecht bij Jan Bomers. Het
telefoonnummer van De Koeberg is 0522859729. E-mail: janbomers@welzijnmw.nl.
Wijkdoeners en Wijkdenkers....als vrijwilliger bij De Koeberg?
De Koeberg kan niet bestaan zonder betrokken
wijkbewoners die ook als vrijwilliger aan de slag
willen voor De Koeberg. Wij werken samen met
uiteenlopende mensen met diverse talenten. En dat
is prachtig. Maar vrijwilligers zijn hard nodig.
We zoeken naar echte wijkdoeners en wijkdenkers!
Wijkdoeners gaan aan de slag. Die kunnen niet
afwachtend toekijken. Die zien wat er moet
gebeuren en doen dit. Wijkdenkers ontwerpen
nieuwe ideeën en willen dit verder uitwerken.
Concreet zoeken wij:
ɶɶ Een echte wijkdoener wil graag kinderactiviteiten organiseren in en vanuit De Koeberg. We zoeken naar
mensen die graag mee wilt doen bij het organiseren van kinderactiviteiten.
ɶɶ Wijkdoeners die aandacht hebben voor mensen voor in de wijk. Vindt u het leuk om een praatje te
maken, een wandeling maken met iemand die in een kwetsbare situatie zit? Of denk aan ondersteuning
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van mantelzorgers, het halen en brengen van mensen die zich eenzaam voelen? Of het ondersteunen bij
activiteiten voor onze oudere wijkbewoners.
ɶɶ De wijkdoener & -denker die gemakkelijk contacten maakt in de wijk. Met de werkgroep Sociaal domein
van het Wijkplatform gaan we de wijk in met de Pipo-wagen. De Pipo-wagen werkt als een mobiele
Koeberg. We ontmoeten wijkbewoners in buurten en straten en gaan we in gesprek en gaan op zoek
naar de verhalen van wijkbewoners. Met bewoners stellen we ons open voor ideeën en mogelijkheden.
ɶɶ De wijkdoener & wijkdenker die graag meedenkt bij het stimuleren en aanjagen van wijkinitiatieven die
betrekking hebben op de doorontwikkeling van De Koeberg. Hoe kan De Koeberg van de wijk worden?
Zodanig dat iedere wijkbewoner er profijt van kan hebben.
Ben jij een wijkdoener en/of wijkdenker die zich aangesproken voelt om de wijk leuker, duurzamer, vitaler
en socialer te maken? Meld je bij ons aan. Vraag naar een medewerker of vrijwilliger. Of neem contact met
ons op: Werner Hoff (0610537628 / w.hoff@welzijnmw.nl) of Jan Bomers (o610194410 / janbomers@
welzijn.nl).

Inloopuur Wijk- en Dorpgerichtwerken (WDW)
Het wijkteam WDW bestaat uit de wijkagent, wijkconsulent Woonconcept, sociaalwerker WDW,
wijkregisseur gemeente Meppel. Het wijkteam gaat in de wijk in gesprek met bewoners. Het wijkteam
is er voor het ondersteunen en versterken van de leefbaarheid in de wijk. Het wijkteam werkt vanuit De
Koeberg om de deelname van bewoners aan wijkontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Op
dinsdagmiddag is er een inloopuur van het wijkteam Wijk- en Dorpgerichtwerken. U kunt hier terecht met
vragen of signalen. In de vakantieperiode zijn voor de maand augustus aangepaste openingstijden.

Wijkconnect

Wist je dat een groot deel van de mensen in de wijk graag wat doet voor elkaar? Maar dat ze vaak niet weten
hoe of waar te beginnen? Dat is zonde toch?
3 Wijken; 1 community rondom de Koeberg
Sinds kort heeft onze wijk een eigen online community. De wijken Koedijkslanden, Berggierslanden en
Slingenberg gaan samen gebruik maken van WijkConnect. WijkConnect stimuleert lokale doeners. Dat
zijn bewonersinitiatieven, wijkorganisaties en lokale ondernemers. WijkConnect.com biedt een online
platform dat er naar streeft alle drempels om lokaal meer te doen weg te nemen, zodat het makkelijker en
leuker wordt. WijkConnect is in alle Utrechtse wijken actief en er nemen 1000+ organisaties en duizenden
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bewoners aan deel. De Koeberg Community krijgt een eigen WijkConnect omgeving voor de drie wijken
gezamenlijk. Daarmee zijn we één van de eerste pilots buiten Utrecht.
Meld u gratis aan voor de Koeberg Community op WijkConnect
Graag nodig ik u uit om uzelf en / of uw organisatie te presenteren op WijkConnect. Zo wordt u beter
gevonden in het netwerk en maakt u zichzelf beschikbaar om meer te kunnen doen met mensen in de wijk.
Meld u direct aan via www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden (rechts bovenin). Of bekijk een
voorbeeld op WijkConnect Hoograven of Utrecht West.
Wat kost het?
Voor non-profit organisaties zijn alle functionaliteiten gratis. Bedrijven kunnen zichzelf gratis presenteren
met foto, beschrijving, adres en contactgegevens of een betaald promotiepakket kiezen.
Heeft u vragen of verbeteringen op de website?
Welzijn MensenWerk: Dorine van Luijk, communicatie@welzijnmw.nl, 06 338 606 82.
WijkConnect helpt je met één plek waar je iedereen in je wijk eenvoudig kunt:
• ontdekken
• ontmoeten
• helpen
Zo kun je beter samen werken. Meer lokale samenwerkingen leiden tot meer vrijwilligersinitiatieven,
lokale bewonersparticipatie, lokale kansen, lokale bedrijvigheid en meer wijkgevoel!
Doe jij al mee? www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden

Samen met kinderen knutselen
Daar zijn vrijwilligers/sters voor nodig! Maakt niet
uit hoe oud, oma’s en opa’s tot tieners.
Hou je van kinderen en wil je ze een leuke middag
bezorgen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Ben je creatief of wat minder, verzin een
knutselwerk of kies er één uit de map.
Heb je veel tijd, dan kun je de middag voorbereiden
met anderen.
Heb je weinig tijd dan kom je af en toe een middag.
Het plan is om daar in de vakantie mee te beginnen
op woensdagmiddag.
Hoe ziet zo’n middag eruit?
We heten de kinderen welkom.
Daarna leggen we uit wat en hoe we iets gaan maken.
En dan gaan we aan de slag.
Jonge kinderen doen wat minder aan het werkje, oudere kinderen doen meer zelf.
Zodat aan het eind van de middag iedereen een leuk werkstukje mee naar huis kan nemen.
Natuurlijk is er ranja pauze en voor de vrijwilligers een gratis kopje koffie of thee.
Groetjes, Nina
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Ps. Wil je Nina meehelpen bij het organiseren van deze knutselmiddag, meld je dan in de Koeberg of stuur
een mailtje naar info@wijkplatformkoeberg.nl

Broodnodige ontwikkelingen rondom het thema verkeer!
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven
is een werkgroep Verkeer opgericht. Vanuit het
wijkplatform hebben een aantal wijkbewoners
samen met de gemeente, politie en de scholen
de Sprinkels en het Kompas zich tot doel
gesteld om in de wijken Berggierslanden,
Koedijkslanden en Slingerberg een verbetering van
de verkeersveiligheid te bewerkstelligen. Doel is
enerzijds gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers
positief te beïnvloeden en anderzijds te zoeken naar
low budget aanpassingen van de infrastructuur die deze gedragsbeïnvloeding ondersteunen. We willen deze
aanpassingen samen met de gemeente proberen te realiseren.
Er is onbekendheid over de verkeersregels in onze wijken, er wordt door weggebruikers onbewust
gehandeld en er is ook onzorgvuldigheid. De werkgroep wil op zoek naar mogelijkheden om dit gedrag te
ontmoedigen .
Knelpunten in beeld
In de nieuwsbrief van 15 maart is een
oproep gedaan knelpunten door te geven van
verkeersonveilige situaties in onze wijk. Daarnaast
hebben wij tijdens de opening van wijkcentrum
Koedijkslanden een aantal knelpunten ontvangen.
Dank voor uw meedenken!
Met deze input is het overzicht van knelpunten
mbt verkeer in onze wijken in beeld. De
werkgroep heeft een masterplan opgesteld
waarin voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een
aantal activiteiten zijn beschreven die een
bijdrage moeten gaan leveren aan een betere
verkeersveiligheid in onze wijken.
Snelheidsmeting als nulsituatie
VVN (Veilig Verkeer Nederland) heeft in het
eerste kwartaal van 2017 op vijf punten in onze
wijken (Berggierslanden, Koedijkslanden en Slingenberg) snelheidsmetingen verricht. Gedurende één
week, 24 uur per dag, zijn de snelheden op de Valeriaan, Roef, Rembrandtlaan, Westerstouwe en Randweg
gemeten.
Bij een groot deel van de wijkbewoners leeft het gevoel dat er te hard wordt gereden in onze wijken. Naar
aanleiding van de meting kunnen we dit gevoel helaas bevestigen!
Resultaten
De resultaten van de meting worden uitgedrukt in ‘V85’. Dit betekent dat 85% van de voertuigen een
bepaalde gemeten snelheid rijdt en die dus niet overschrijdt. De V85 voor de gemeten straten ligt tussen de
39 en 48 kilometer per uur: 85% van de voertuigen rijdt tussen de 39 en 48 kilometer per uur. In alle vijf
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de straten is de maximum snelheid 30 kilometer per uur. Daarnaast zijn zowel in de ochtend- als avondspits
hoge snelheden gemeten.
Naar aanleiding van de snelheidsmetingen en de tijdstippen waarop kunnen we concluderen dat een groot
deel van de wijkbewoners zelf te hard rijdt in de eigen wijken. En dat is best confronterend. Het is niet
alleen ‘die ene buurman, buurvrouw of bezorger’. Het gaat om een groot deel van de bestuurders.
En nu?
De komende maanden willen wij vanuit het wijkplatform meerdere activiteiten opzetten om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Zo wordt er dit jaar een remmentest georganiseerd, worden er door de
basisscholen verkeersborden gemaakt en geplaatst in de wijken. Ook gaan we met een verkeerspsycholoog
de ergernis met betrekking tot de parkeerproblematiek rondom de scholen inventariseren en bespreken
op welke manier dat verholpen kan worden. In het tweede kwartaal van 2018 vindt een effectmeting
plaatsvindt.
Buurtlabel “Veilig Verkeer”
Op zaterdagmiddag 23 september wordt, onder
toeziend oog van de wethouder Roelof Pieter
Koning van de gemeente Meppel en de directeur
van VVN, het Buurtlabel “Veilig Verkeer” in
onze wijken geplaatst. Dit Buurtlabel geeft aan
dat de wijken zich voor de volle 100% inzetten
om ze verkeersveilig te maken en houden!
Daarbij wordt een remmentest georganiseerd.
Tijdens deze test wordt de remweg bij verschillende snelheden gedemonstreerd. En ook wat de impact op
verkeersdeelnemers kan zijn. Dit in het kader van het buurtlabel van VVN.
In de volgende nieuwsbrief geven we jullie een terugkoppeling op de activiteiten die zijn georganiseerd en
informeren we jullie over de activiteiten die gepland staan. Houd voor actuele ontwikkelingen de website
www.wijkplatformkoeberg.nl, facebook en de pers in de gaten.

Waterprobleem na regen in Berggierslanden
De Berggierslanden is een wijk in Meppel waarvoor
is gekozen om het hemelwater (=regen) dat op de
daken van de huizen, verharding van privé tuinen
en de openbare weg valt via de openbare weg
laten afvoeren naar het openbare water van de
wijk. Tevens bestaat de verharding voor een groot
deel uit een dichte verharding, namelijk asfalt. Dit
betekent dat er altijd ten opzichte van andere wijken
in Meppel veel langer water op de weg blijft staan.
De gemeente Meppel wil onderhoud gaan doen aan de drainageleidingen die zijn aangebracht in de
Berggierslanden. Een drainageleiding is een leiding waar je grondwater mee afvoert.
Waarbij men wil onderzoeken of er straat- of trottoirkolken (putten) kunnen aansluiten op deze
drainageleidingen. Dit zal alleen gebeuren waar het mogelijk is en waar extreem wateroverlast is na circa 2
uur na een regenbui waarbij tevens het regenwater niet kan weg vloeien na het openbare water. Want het
uitgangspunt blijft dat het hemelwater via de weg wordt afgevoerd naar het openbare water.
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Oproep knelpunten doorgeven
De gemeente Meppel zoekt daarom informatie waar na circa 2 uur na een regenbui extreme wateroverlast
op straat is, waarbij het water tevens niet kan wegvloeien naar het openbare water.
Hierbij het verzoek om met foto’s en tekening(en) aan te geven waar na een regenbui extreme wateroverlast
is waarbij het water niet kan weglopen.
Deze informatie kunt u sturen na de gemeente Meppel met volgende e-mail adres. postbus@meppel.nl met
de volgende tekst waterprobleem Berggierslanden, ter attentie van de heren N. Ouaamar en H.A. van der
Weide.

www.meppelvoorelkaar.nl

Wie je ook bent, jong of oud, hoe je
je leven ook inkleurt,
iedereen kan meedoen.
Maak verbindingen met anderen
via Meppelvoorelkaar,
niet bang zijn om iets te vragen
en ook niet bang zijn om een aanbod te doen,
maar doe het op een manier,
dat je er trots op kunt zijn.
Verbind je met ons mee?
Ga naar Meppelvoorelkaar.nl

Wat is Meppelvoorelkaar.nl?
Op de website Meppelvoorelkaar.nl zie je in één oogopslag wie hulp vraagt en wie hulp aanbiedt.
Eenvoudig, gemakkelijk en bovendien gratis. Hier vind je vrijwilligersvacatures via organisaties, individuele
hulpvragen én aanbod van particulieren. Kortom dé verzamelplaats van vrijwillige inzet en vraag in de
gemeente Meppel.

Duurzaam Berggierslanden
Aan de slag met duurzaamheid
In het najaar van 2016 is een groepje van vier wijkbewoners gaan nadenken over duurzaamheid in de wijk
Berggierslanden: ons initiatief heet Duurzaam Bwerggierslanden. Bij duurzaamheid denken we vaak aan
energie. Dat was ook onze eerste insteek. Maar na een paar keer overleg/brainstormen kwamen we ook op
water, afval, straatverlichting, groen. En als je het van een andere kant bekijkt, hoe staat het met de sociale
duurzaamheid? Hoe goed kennen we onze naaste buren en medewijkbewoners?
Deze ingrediënten hebben we samengevoegd tot een subsidieaanvraag voor het Aanjaagbudget. Op 4 mei
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hebben we onze aanvraag mogen presenteren aan een
beoordelingscommissie. Recent hebben we te horen
gekregen dat onze aanvraag is beloond met een bedrag
van € 2.500,-.
En dan… Na de zomer, in de herfst willen we de
wijk in. We noemen het inspiratietafels. Tijdens een
aantal avonden willen we in gesprek met de wijk, over
duurzaamheid. Om te horen wat er leeft. Wat kunnen en
willen oppakken met elkaar? Is dat iets met energie of iets
met afval of iets met…. Tijdens de tafels hopen we ook
dat er nieuwe verbindingen ontstaan tussen wijkbewoners.
Na de zomer meer hierover!
Duurzaamheidstips
• Onderstaand enkele tips om zelf aan de slag te gaan
met duurzaamheid:
• Haal producten de avond ervoor al uit de diepvries en
laat ontdooien in de koelkast in plaats van vlak voor
gebruik ze in de magnetron te ontdooien.
• Zet de temperatuur in de koelkast op 3-5 graden en in
de diepvries op -15/-18 graden. Als de temperatuur
hoger of lager is, verbruikt het apparaat onnodige
energie.
• Probeer een lagere dosering wasmiddel in de (vaatwas)machine (poeder i.p.v. blokje) en was op een lagere
temperatuur. Draai alleen volle (vaat) wasmachines.
• Kook met weinig water en met deksel op de pan. Zo bespaar je 60 tot 70 procent energie.
• Met een snelkookpan bespaar je tot wel 70% energie. Je eten verliest ook minder vitaminen en bewaart de
smaak meer dan bij een gewone pan. Met stoompaninzetten kan je verschillende etenswaren in dezelfde
pan klaarmaken.
• Korter douchen. Het nadeel van lang douchen is dat je heel veel onnodig water verspilt en dat het
verwarmen van water nu eenmaal een duur grapje is, en het is
zelfs slecht voor je huid! Wist je dat er meer dan genoeg water
uit de kraan komt als hij maar halfopen staat?
• Check je woning op energiebesparende maatregelen door het
invullen van de vragenlijst op verbeteruwhuis.nl. Deze website
is opgezet door Milieu Centraal en de overheid en geeft voor
je woonplaats direct inzichtelijk welke subsidies en leningen er
mogelijk zijn.
• Zet lampen altijd uit als ze niet meer nodig zijn. Plaats
tijdklokken bij de verlichting.
• Vervang oude gloeilampen en halogeen voor duurzame LEDverlichting. Met LED-lampen verbruik je niet alleen 85%
minder energie dan bij gewone lampen, ze gaan ook 10 tot 20
keer langer mee! Met sensoren gaat de verlichting automatisch
aan en alleen wanneer het nodig is.
• Levende groene planten passen helemaal bij de interieurtrends
van nu en dragen ook bij aan het verduurzamen van je woning.
Het binnenklimaat verbetert door vervuiling uit de lucht
te filteren. Buiten kan het aanleggen van groen op het dak
bijdragen aan de isolatie van de woning. Bomen in de tuin
zorgen voor verkoeling in de zomer waardoor een airconditioner overbodig wordt.
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Druk bezochte inloopsessie nieuwe woningbouw Gerard
Doustraat
De gemeente Meppel is samen met
Woonconcept in voorbereiding om 42
sociale huurwoningen te bouwen op
de oude locaties van het Kompas en de
Koedijkslandenschool. Woensdag 14
juni is er een druk bezochte inloopsessie
geweest om buurtbewoners te bevragen
over de 1e concept plannen.
Ideeën zijn om samen met de
buurtbewoners in het plan een ‘groen
ontmoetingsplein’ te realiseren.
De gemeenteraad neemt na de zomer een definitief besluit over de plannen. Daarna zou in het voorjaar
2018 gestart kunnen worden met de 1e werkzaamheden. Voor vragen over de plannen kunt u contact
opnemen met de gemeente Meppel of Woonconcept.

Buitenspeeldag Frans Halsstraat
Voor de 3e keer heeft de buurtvereniging Frans
Halsstraat weer meegedaan aan de landelijke
buitenspeeldag. Het weer werkte geweldig mee. De
kinderen konden zich heerlijk uitleven.
Het is geweldig hoe iedereen in de straat zijn
medewerking hieraan verleend. Ook nu weer
was de straat ’s ochtend om 10 uur helemaal vrij
van auto’s. Wat een heerlijk rustige straat heb je
dan…….
…….
Tot 13:00 uur. De kinderen stroomden binnen en hebben
zich heerlijk kunnen uitleven: sjoelen, mikado, vier-op-een-rij,
stokvangen, limbo dansen, waterglijbaan, met heel veel water
kliederen, stoepkrijt, grote legoblokken, pannenkoeken eten,
ranja drinken, enz……. En dat moest allemaal gebeuren in 1
middagje…..
En als klap op de vuurpijl kwam om 16:00 uur Huberts met de
welbekende ijskar. Een lange wachtrij, maar dat was het waard.
Bij het opruimen waren er een aantal kinderen heel verdrietig.
Ze wilden nog zo graag even doorspelen.
Dat moet dan maar wachten tot volgend jaar.
Wist u dat
….. de waterglijbaan eigendom is van de buurtvereniging
en u deze tegen een kleine vergoeding bij ons kunt huren?
(franshalsstraatmeppel@gmail.com)
…… we ook meedoen aan de burendag op 23 september a.s.

10

Zomerse eenzaamheid – kom bij Schuif-aan
Het is bijna zomervakantie. Voor veel mensen de tijd van het er heerlijk
op uit gaan, dingen van de wereld zien en andere mensen ontmoeten.
Maar, er is een deel van onze buren, straat- en buurtgenoten die dit niet
kunnen. Zij blijven alleen achter en zijn nog meer alleen dan anders.
Herkent u / jij zich hierin of kent u iemand die tegen de komende
maanden opziet: Pak dan eens de telefoon of email en neem contact
op met een van de gastgezinnen van schuif-aan. Dit zijn gezinnen die
hun huis open zetten voor een ieder die hier behoefte aan heeft of
het gewoon gezellig vindt. Samen eten, samen een spelletje doen of
gewoon even contact.
Is het eng?
Nee hoor. We zijn stuk voor stuk enthousiaste en open gezinnen die
het juist fijn vinden om u te ontmoeten. Er zijn in Koedijkslanden 4
schuif-aan gezinnen. Daar zit vast wel een gezin bij waar u/jij zich bij
thuis zult voelen. En……. vertel het verder.
Meer info
Je kunt ons vinden op www.schuif-aan.nl, facebook (schuif aan) en op www.meppelvoorelkaar.nl

De MensA is er voor iedereen, dus ook voor jou!
De MensA in de Koedijkslanden is mee verhuisd naar De Koeberg. We zijn erg blij dat we gebruik
mogen maken van deze prachtige locatie. Tot en met woensdag 19 juli zijn we iedere woensdag aanwezig.
Aankomende zomervakantie zijn we in De Koeberg gesloten maar in de Haveltermade zijn we wel geopend
en bieden daar diverse activiteiten aan. Let op onze flyers en de website. Na de vakantie willen we langzaam
maar zeker onze activiteiten wat uit breiden. Maar dat kunnen we niet zonder vrijwilligers en bezoekers.
Kom eens kijken wat De MensA allemaal te bieden heeft. We hopen je snel te mogen begroeten in onze
nieuwe ruimte.
Openingstijden
Woensdag van 09.00-12.00 uur
De MensA activeringscentrum
Rembrandtplein 83
telefoonnummer (0522) 244151
e-mail info@demensa.nl
www.demensa.nl

Meppeler Uitdaging slaat brug tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
Om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te
stimuleren is sinds juni vorig jaar de Meppeler
Uitdaging actief in Meppel, Nijeveen en Rogat.

11

De Meppeler Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven
en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen, Menskracht en Middelen.
Het is een ondernemersnetwerk dat dóet. Bedrijven worden gestimuleerd om maatschappelijk betrokken
ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te
ondersteunen. Denken vanuit overschot!
Door een structurele samenwerking met een groep mensen (oud) ondernemers – de Matchgroep – bouwt
de Meppeler Uitdaging bruggen tussen verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven. Vier keer per jaar
komt de matchgroep bijeen om aanvragen van maatschappelijke organisaties te behandelen. Er wordt
bepaald of, op welke manier en met welk bedrijf een match gemaakt zou kunnen worden.
De eerstvolgende bijeenkomst van de matchgroep is donderdag 21 september a.s. Aanvragen die voor 15
september zijn ingediend op www.meppeleruitdaging.nl/vraag worden in behandeling genomen. Bedrijven
met een aanbod (bijvoorbeeld materiaal of menskracht in de vorm van denkkracht of handjes) kunnen dit
kenbaar maken op www.meppeleruitdaging.nl/aanbod.
Sinds kort is ook de Kennisbank actief. De Kennisbank bestaat uit mensen die hun expertise, ervaring,
kennis en kunde inzetten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. De focus van de Kennisbank
ligt op het ondersteunen, adviseren en coachen. Het doel is het versterken van de eigen kracht van de
vrijwilligersorganisatie. Ervaren (oud) managers en ondernemers treden belangeloos op als tijdelijk adviseur
voor maatschappelijke organisaties.
Meer informatie over de initiatieven van de Meppeler Uitdaging vindt u op www.meppeleruitdaging.nl
Meppeler Uitdaging – operationeel team
Gertjan Holterman – manager Meppeler Uitdaging
Tineke Knorren – communicatie en organisatie
Robert Damstra – coördinator matches

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het wijkplatform
Koedijkslanden Berggierslanden
en verschijnt vier keer per jaar. De
nieuwsbrief wordt huis-aan-huis
verspreid in de Nieuwe Meppeler
in Slingenberg, Berggierslanden
en Koedijkslanden. De volgende
nieuwsbrief verschijnt in oktober
2017. Copy kun je voor 1
oktober 2017 mailen naar info@
wijkplatformkoeberg.nl.
Als wijkplatform willen we
inspireren, enthousiasmeren,
activeren en verbinden. Om zo
betrokken te zijn bij jouw buurt!
www.wijkplatformkoeberg.nl
info@wijkplatformkoeberg.nl
Facebook: wijkplatform
koedijkslandenberggiers
landen
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