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10 jaar wijkplatform KoeBerg
met verhalen van jouw buren
“Het is niet alleen voor mensen die
eenzaam zijn, iedereen is welkom”
“Iets wat mooi is, wordt met zorg en
liefde behandeld”
“Dat dit kan ontstaan in de wijk,
dat is toch geweldig?”
“Ik wou dat ik vroeger zo’n
speelplek had”

Het wijkplatform KoeBerg bestaat 10 jaar!
Wij willen inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden. Om zo betrokken te zijn
bij jouw buurt! Deze jubileumnieuwsbrief is anders dan je gewend bent. We laten een aantal bewoners aan het woord. Gewone buurtbewoners die op hun eigen wijze de buurt een
beetje leuker maken door hun talenten in te zetten. Wat is jouw talent? Waarmee kun jij
betrokken zijn bij jouw buurt?
Veel leesplezier! We hopen dat het je inspireert, enthousiasmeert, activeert en verbindt.
Groetjes! Aaldert-Jan, Andreas, Barbara, Ben, Harmen, Jan, Jolanda, Joop, Kim, Marcel H.,
Marcel D., Marloes, Nina en Ruud

Groenpleinen in de Koedijkslanden: Henk Otten

Schuif Aan: Tineke Bergsma

Verscholen tussen de huizen van de wijk Koedijkslanden liggen twee groenpleinen. Deze
prachtige, groene oases zijn ontstaan uit een
initiatief van een aantal bewoners. Dankzij hun
doorzettingsvermogen hebben zij ervoor gezorgd dat de ruimtes, die oorspronkelijk bedoeld waren voor garages, nu zijn ingericht als
kleine parkjes. Dat ging niet vanzelf…

Op de afgesproken tijd parkeer ik mijn fiets bij
het huis van Tineke Bersgma. Ze is samen met
haar man Henk en jongste zoon Jens gastgezin
bij Schuif Aan. Samen met Jolanda, de voorzitter van het wijkplatform, neem ik de proef op
de som.

De praktijk bewijst dit ook: er zijn inmiddels
fruitboompjes geplant en ook zijn er insectenhotels gemaakt en opgehangen. Dat al deze
acties niet onopgemerkt zijn gebleven blijkt uit
een bezoek van de directeur van Woonconcept.
Zij is onlangs komen kijken naar hetgeen gerealiseerd is en Henk ziet dat ze er erg mee in haar
nopjes is.

Het is nog vroeg in de ochtend als ik aanbel bij
Op het moment dat ik weer wil vertrekken, bede familie Otten. Henk Otten is één van de drijgint Henk opeens enthousiast te vertellen over
vende krachten achter
zijn nieuwe ‘project’.
de groenpleinen in de
Hij mag dan wel 78
wijk Koedijkslanden. In
jaar oud zijn, maar van
“Iets wat mooi is wordt automatisch
plaats van auto’s zijn
stilzitten wil hij niets
er nu spelende kindeweten. De kikkerpoel
met zorg en liefde behandeld”
ren te vinden. Henk
in het park bij het
begroet mij enthouzwembad behoeft ook
siast en we besluiten
aandacht. Daar gaat
direct even een kijkje te nemen bij het groenhij zich voor inzetten. Maar nu nog even niet,
plein achter zijn huis, want het kon wel eens
want eerst moeten er maaltijden worden rondgaan regenen. Als we een foto hebben gemaakt
gebracht voor senioren in de wijk.
en weer binnen zitten, begint Henk enthousiast
te vertellen over hoe het allemaal is begonnen.
Hij vertelt me dat hij al 37 jaar in de wijk woont
(“Nee hoor, al 41 jaar”, corrigeert zijn vrouw). En
dat de open ruimtes in de wijk langzaam veranderd zijn. Steeds groter groeiende bomen en
(zwerf)vuil namen bezit van de pleinen.
Omdat er al jaren gewerkt wordt aan renovatie
van de wijk, zowel de huizen als de openbare
ruimtes worden opgeknapt, besluit een aantal bewoners dat het ook goed zou zijn als de
pleinen worden opgeknapt. Stap voor stap en
samen met Woonconcept en de firma Dolmans
komt men verder. Henk brengt vele bezoeken
aan wijk- en buurtoverleggen en probeert zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken. Velen, jong en oud, dragen hun steentje bij. Degenen die kunnen, helpen met het zware werk en
anderen zorgen voor een lekkere versnapering
tijdens het werk.
Eind 2016 is het dan zover. Twee prachtige
groenpleinen zijn gereed. Ik vraag aan Henk of
hij niet bang is dat na verloop van tijd het verval weer gaat intreden? Maar daarvoor is hij niet
bang. “Iets wat mooi is, wordt automatisch met
zorg en liefde behandeld”, aldus Henk. Er zijn
goede afspraken gemaakt met de gemeente en
er wordt regelmatig onderhoud gepleegd.

Als we binnenkomen, is de tafel al gedekt en een
heerlijke geur stijgt op uit de keuken. De lasagne is bijna klaar. Zoon Jens dekt de tafel en dat
doet hij goed; sinds kort heeft hij een bijbaantje in een nieuw restaurant in Meppel. Hij steekt
graag de handen uit de mouwen. Dat geldt voor
het hele gezin. Op diverse vlakken is men betrokken bij sociale activiteiten. Met eten bezig
zijn lijkt daarbij een terugkerend thema; tijdens
het jaarlijkse familieweekend moet er op de locatie wel een grote keuken aanwezig zijn.

zelf over andere belangrijke en minder belangrijke zaken. Zo ontdek ik dat ik te maken heb
met een hele muzikale familie en hebben we het
over de invloed van het weer op de koekverkoop. Nadat Jolanda
Terwijl wij de eerste
en ik een kopje thee en
happen nemen, begint
koffie hebben gehad
Tineke
enthousiast
nemen we afscheid.
te vertellen over het
“Het is niet alleen voor mensen die
Met een volle maag
parkje achter hun woeenzaam zijn, iedereen is welkom.”
en een leuke ervaring
ning waar samen met
rijker fietsen we weer
de gemeente verbenaar huis.
teringen worden aangebracht. De buurt draagt een steentje bij door
Wil je ook eens aanschuiven, dat kan! Iedere
geld in te zamelen voor een speeltoestel. Ook
maandag staat Tineke met haar gezin voor je
vertelt ze over de jaarlijkse buitenspeeldag. Alle
klaar. Aanmelden kan via: www.schuif-aan.nl.
bewoners werken mee door hun auto elders te
of www.facebook.com/schuifaan/
parkeren en de kinderen alle ruimte te geven om
op straat te spelen.
Omdat ze wel eens met andere mensen in contact wil komen, besluit ze zich aan te sluiten bij
Schuif Aan. Ergens in 2014 ontstond het idee
bij een Meppeler gezin. Ze hadden twee lege
plekken aan tafel en dachten: ‘Daar kunnen best
een paar mensen zitten’. Van het één kwam het
ander en inmiddels zijn er al meerdere gastgezinnen in Meppel. Tineke merkt nog wel enige
terughoudendheid bij mensen om aan te schuiven. Ook ziet ze nog wel een uitdaging om juist
die mensen te benaderen die behoefte hebben
om eens een hapje mee te eten. “Het is overigens niet alleen voor mensen die eenzaam zijn,
iedereen is welkom”, zegt ze.
Na nog wat gesproken te hebben over de actieve buurtvereniging en de verjonging die ook in
deze wijk plaatsvindt, gaat het gesprek als van-

Meppel voor elkaar: Ruud Stiekema

Kunstwerk De Praam: Marcel Heethuis

Vlak voordat hij met zijn vrouw een weekendje
op pad gaat, spreek ik met Ruud Stiekema. Ruud
is al 10 jaar actief in het Wijkplatform, maar ook
buiten het wijkplatform is hij een bekende verschijning. Wat beweegt deze actieve man om
met zoveel energie mensen en organisaties samen te brengen?

Ik heb afgesproken met Marcel Heethuis. En
waar hadden we beter kunnen afspreken dan bij
het nieuwe kunstwerk ‘De Praam’, midden in het
nieuwe wijkcentrum? Het is nog vroeg, maar De
Praam staat al lekker in het zonnetje. Een logische eerste vraag is: “Waarom een praam?”

We hebben een uur de tijd voor het gesprek,
maar gezien hetgeen Ruud allemaal wil vertellen, wordt dat nog een hele uitdaging. Gelukkig zijn uitdagingen voor Ruud geen probleem.
Als oud-ondernemer weet Ruud dat als je iets
wilt bereiken je dat zelf in gang moet zetten.
Daarmee bedoelt hij overigens niet ieder voor
zich, integendeel, samen kun je veel bereiken Hij
geeft verschillende voorbeelden van situaties
waarin mensen om hulp of aandacht verlegen
zitten, maar waarbij vaak blijkt dat die mensen
zelf ook iets te bieden hebben. Ruud ziet hierin kansen. Zo haalt hij
een onderzoek aan,
uitgevoerd door plaatselijke scholieren. Uit
“Niet uitsluiten,
dat onderzoek blijkt
dat er ook onder jongeren veel eenzaamheid is.
“Juist daarom zouden ontmoetingen tussen
jong en oud, niet georganiseerd, maar spontaan,
geweldig zijn. En die mogelijkheid is er nu in ons
nieuwe ontmoetingscentrum De Koeberg. Je
moet de eerste stap durven zetten en binnenlopen en dat geldt voor oud, maar ook voor jong”,
aldus Ruud.
Ruud is erg betrokken bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kwam hij in het bestuur van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) terecht. Van daaruit spande hij zich in om
SeniorWeb Meppel van de grond te krijgen, waarbij het goed samenwerken was met
WelzijnMensenWerk en Gemeente Meppel.
Hij heeft de hele ontwikkeling rond de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op de
voet gevolgd. En eigenlijk meer dan dat. Samen
met de gemeente en andere instanties heeft hij
dit vertaald naar allerlei Meppeler oplossingen.
Om bij te blijven en te communiceren gebruikt
hij alle hem ter beschikking staande middelen.
Vroeger was hij één van de eerste ondernemers
die een computer gebruikte. Onze afspraak

voor dit interview hebben we via WhatsApp
gemaakt. Hij begrijpt dat de moderne techniek
geen barrières opwerpt, maar juist kansen biedt
om mensen en organisaties bij elkaar te brengen. Eenzaamheid is daarbij volgens hem een
onderliggend probleem. “Je moet elkaar niet
uitsluiten, maar insluiten.”
De laatste tijd is Ruud
erg actief betrokken
maar insluiten”
bij meppelvoorelkaar.
nl. Net als vroeger, bij
het opzetten van het
wijkplatform, probeert
hij ook hier er alles aan
te doen om er een succes van te maken. “Stel je
maar eens voor”, zegt hij, “alleen al in Meppel
zijn er meer dan 400 organisaties die iets met
vrijwilligers doen, daar komt heel wat bij kijken.”
Als ik hem vraag of hij geen tijd te kort komt, antwoordt Ruud dat hij ook goed kan loslaten. “Je
kunt niet overal goed in zijn”, zegt Ruud. Soms
moet je mensen bij elkaar brengen en moet je de
verdere uitwerking aan anderen overlaten. Aan
het eind van ons gesprek maken we een foto
bij de skatebaan. Ook daar komt Ruuds karakter
naar voren. Voordat we een foto kunnen maken,
maakt hij eerst kennis met de skater die op de
skatebaan aan het oefenen is. Als de foto gemaakt is, schudden we elkaar de hand en gaat
Ruud snel terug naar zijn vrouw om samen een
weekendje op stap te gaan.
Meppel voor elkaar is te vinden op:
www.meppelvoorelkaar.nl

Het ontwerp van De Praam komt voort uit een
vraag aan de bewoners van de wijken Berggierslanden, Koedijkslanden en Slingenberg. Via het
wijkplatform is gevraagd om met ideeën te komen voor een functioneel kunstwerk. Er zijn verschillende ideeën ingestuurd. Marcel heeft een
ontwerp gemaakt in 3D en uiteindelijk hebben
buurtbewoners De Praam gekozen.

Marcel begint uitgebreid te vertellen over de
geschiedenis van Meppel en de relatie tussen
Meppel, Amsterdam en hemzelf. Daarin speelt
Ik vraag Marcel of hij tevreden is over de realisascheepvaart en handel een prominente rol. Dat
tie. Hij geeft aan dat er wel wat verschil zit in het
komt omdat Meppel vroeger aan een kruising
ontwerp en de uiteindelijke versie, maar in grote
van 4 rivieren en stroompjes lag. Als vanzelf
lijnen komt het overeen; hij is erg trots. Ook omontstond daardoor handel en scheepvaart. Mepdat het een functioneel kunstwerk is geworden,
pel fungeerde hier als
zoals de wens was. In
aanvoerpunt voor het
De Praam vind je bijDrentse
achterland.
voorbeeld een schaak“De
Praam
staat
symbool
voor
de
Met gevoel voor detail
bord. De schaakstukvertelt Marcel hierover.
ken zijn in De Koeberg
geschiedenis van Meppel”
Dit gevoel voor deop te halen.
tail komt terug in de
pentekeningen die hij
Overigens heeft Marmaakt. Eén van de inspiratiebronnen hiervoor
cel meerdere interesses. Zo is hij ook actief bij
is de, jawel, Amsterdamse fotograaf Jacob Olie.
de Historische Vereniging Meppel en is hij binHij legde in de 19e eeuw veel details vast van het
nen het wijkplatform actief in de werkgroep
dagelijks leven in Amsterdam.
Fysieke Leefomgeving. Deze werkgroep houdt
zich onder andere bezig met verkeersveiligheid;
Dat dagelijks leven is een mooi bruggetje naar
een belangrijk thema in de wijk. Ook houdt deze
het heden, want De Praam is juist een plek waar
werkgroep zich bezig met de herinrichting van
het dagelijks leven zichtbaar wordt. Scholieren
de speeldreef. “ We proberen de uitvoering zodie zitten te wachten tot hun les begint, vaders
veel mogelijk bij de mensen zelf te leggen”, alen moeders die een wandelingetje maken met
dus Marcel. “Het wijkplatform probeert mensen
hun baby en ouderen die even uitrusten van een
enthousiast te maken.”
wandeling.

“Onwikkeling in onze wijk in beeld”

Voorzitters: Joop Stokkers en Jolanda Kuiper

Berggierslandengaarde: Mick Lodder en Marnix Bakker

Pal voor het huis van Jolanda Kuiper staat de
Buurtbank; een ontmoetingsplek voor de buurt.
Ik heb er afgesproken met Joop Stokkers, de
eerste voorzitter van het wijkplatform Koedijkslanden-Berggierslanden en Jolanda Kuiper,
de huidige voorzitter. Er blijkt veel te zijn gebeurd in 10 jaar.

Ik heb afgesproken met Mick Lodder en Marnix
Bakker. Twee enthousiastelingen die vanaf het
begin betrokken zijn bij de Berggierslandengaarde. Maar waar spreken we eigenlijk af? De
Berggierslandengaarde is er niet meer, of toch
nog wel?

de flat, maar nu hebben we eindelijk een ruimte
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze
ruimte is ook echt bedoeld om samen activiteiten te ontplooien.” Jolanda begint hardop te
dromen: “zou het niet mooi zijn als oppasopa’s
en -oma’s hier samen met hun kleinkinderen iets
gaan doen?”

Het eerste dat Joop me laat zien is een stukje
“Er wordt bij de diverse projecten goed samentekst. Hij heeft ooit een keer ingesproken in de
gewerkt”, aldus Jolanda. “Wij hebben de wijsgemeenteraad om voor een aantal zaken te pleiheid ook niet in pacht; we zoeken altijd naar
ten. Veel van die zaken
draagvlak en samenblijken inmiddels gerewerking. Soms betealiseerd, zo concludekent dat ook dat je
“Meedenken,
meedoen,
ren we samen.
bepaalde zaken niet
het doet er toe”
kunt oppakken, maar
De ideeën voor een
we kijken altijd of we
wijkplatform ontstaan
iemand verder kunnen
rond dezelfde tijd als
helpen. Door onze vele
de eerste plannen voor de brede school (Het Pacontacten lukt dit eigenlijk altijd wel.” De verlet). Tijden veranderen en bewoners en gemeenkeersveiligheid blijft de komende periode een
te proberen elkaar meer en beter te vinden. Een
belangrijk thema ”Uit de statistieken blijkt niet
aantal buurtbewoners pakt de handschoen op,
een bovengemiddelde onveiligheid, maar door
waaronder Joop Stokkers. Joop was de eerste
bewoners wordt een aantal plekken wel als onvoorzitter van het wijkplatform in 2008. Dat de
veilig beschouwd. Ook hier denkt het wijkplatwijkplatformen aan een behoefte voldoen is inform mee, bijvoorbeeld door er op te wijzen dat
middels wel gebleken. In iedere wijk van Meppel
kinderen beter in hun eigen wijk verkeersexais er één actief. “Er wordt samengewerkt, maar
men kunnen doen.”
je ziet wel dat iedere wijk zijn eigen uitdagingen
heeft”, aldus Jolanda.
Joop en Jolanda zijn erg enthousiast over de
rol van het wijkplatform. Ze geven aan dat de
Het wijkplatform is in al die jaren actief betrokvoorzittersrol veel tijd kost, maar benadrukken
ken geweest bij diverse activiteiten, zoals een
ook dat er voor ieder talent een plek is in het
veilige fietsroute naar school voor kinderen, de
wijkplatform. Er worden diverse zaken georherinrichting van de Rembrandtlaan en het onganiseerd waarbij alle hulp welkom is”, aldus
langs geopende Wijkcentrum. Jolanda is erg blij
Jolanda. “We lijken soms wel een klein bedrijfje,
met dit centrum.“We hebben al in een opslagmaar we houden altijd rekening met de tijd en
ruimte gezeten en een tijdje in een leegstaande talenten van mensen. Meedenken en meedoen, het doet er toe!”
De Koeberg is sinds 25 september geopend
op maandag t/m donderdag van 09:30 uur tot
16:30 uur.
Doe ook mee in de wijk met
www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden.
www.wijkplatformkoeberg.nl
info@wijkplatformkoeberg.nl

Nou, daar zijn we snel uit. De foto wordt gemaakt
op een grasveld voor
Mick’s huis, waar een
soort klein-Berggierslandengaarde is ontstaan. De heren hebben ook wel een idee
voor het interview. Dat
kan mooi in het nieuwe
wijkcentrum. Toevallig
is er dezelfde avond
een bijeenkomst waar
door betrokkenen samen wordt gewerkt
aan een boek over
de Berggierslandengaarde. Terwijl de ene helft van de groep foto’s
uitzoekt voor het boek, spreek ik met Mick en
Marnix.

nodigde ruimte was uiteindelijk ook veel groter
dan gedacht. Zo kwam er een fietscrossbaan,
een moestuin, een natuurlijke speelplaats met
diverse attributen en hindernissen en een hondenspeelplaats.
Door de aanwezigheid van de gaarde was er ook
ruimte om buurtactiviteiten te organiseren zoals appeltjes oogsten,
schilderen, vogelhuisjes maken en heuse
fietscrosswedstrijden.
Het heeft er echt aan
bijgedragen dat buurtgenoten elkaar beter
hebben leren kennen.

Vooral de fietscrossbaan was vanaf het
begin een doorslaand
succes, maar ook de
speelplek met natuurlijke materialen was
populair. “Het bijzondere is dat er voor speelplaatsen met natuurlijke materialen veel minder
regels zijn dan voor ‘gewone’ speelplaatsen”, zo
vertelt Mick. Als ik vraag of het allemaal niet veel
Het idee is lange tijd geleden ontstaan. Toen duitijd en energie heeft gekost, reageren de heren
delijk werd dat het met het volbouwen van de
verbaasd. “Nee hoor”, zegt Marnix, “het is alsof
wijk Berggierslanden
je zelf weer teruggaat
niet zo snel ging werd
in de tijd en weer kind
de buurt gepolst naar
bent. Deze gaarde was
ideeën om wat met de
een tijdloos ontwerp.
“Ik wou dat ik vroeger
open ruimte te doen.
Ik wou dat ik vroeger
zo’n speelplek had”
Via bordjes die her en
zo’n speelplek had.”
der in de wijk werden
geplaatst met de tekst
Aan het eind vraag ik
“Komt hier jouw idee?” werden buurtbewoners
of het niet jammer is dat de gaarde nu verdweopgeroepen met ideeën te komen. Uiteindelijk
nen is. “Aan de ene kant wel”, aldus de heren,
leverde dit 12 ideeën op die werden getoetst op
“maar we hopen iets van de spirit die we hadbijvoorbeeld haalbaarheid, maar ook werd er
den over te brengen op andere buurtbewoners
gekeken of bewoners er zelf mee aan de slag
die ook goede ideeën hebben voor de wijk”.
wilden.
Met veel enthousiasme werd het idee voor een
gaarde uitgewerkt, aldus Mick. Daar kwam overigens heel wat bij kijken, vult Marnix aan. Er
werden plannen gemaakt, voorlichtingsavonden gehouden en ook moest natuurlijk rekening
worden gehouden met eventuele overlast. Alhoewel het uiteindelijk een groot project bleek,
is alles organisch verlopen, aldus Mick. De be-

KoeBerg loopgroep: Bertram Steringa
Dat sport ook mensen samen kan brengen,
bewijst de KoeBerg loopgroep. Een inmiddels
behoorlijk grote groep sportievelingen die samen hardlopen. Ik besluit de stoute hardloopschoenen aan te trekken en bel aan bij Bertram
Steringa.

Minibieb: Judith Postma
“En wist je dat mensen elkaar ook enorm stimuleren? Zo kun je op Strava trainingsrondjes met
elkaar vergelijken, daar wordt veel gebruik van
gemaakt”, zo vertelt Bertram. Overigens benadrukt hij dat niet iedereen dat doet. “De groep
is er ook voor de gezelligheid”, zo vult hij aan.

Enthousiast doet hij de deur open en in de hal
zie ik de hardloopschoenen al staan. Hier woont
een sportieveling. Bertram is niet alleen sportief,
maar hij houdt ook van gezelligheid. Bertram
mag graag hardlopen en heeft wel gezien dat hij
niet de enige is. Hardlopen is ‘hot en happening’
zoals hij dat noemt.

De groep traint op maandag- en op woensdagavond en begint steeds op het Rembrandtplein,
bij de winkels. Van daaruit worden er diverse
routes gelopen door de wijk en soms ook daarbuiten. De training op maandag is een duurtraining, dat houdt in dat er op een rustig tempo
een langere afstand wordt afgelegd. Op woensdag is het een intervaltraining. Dat is een
meer afwisselendere
“Dat dit kan ontstaan in de wijk,
maar ook intensievere
dat is toch geweldig?”
training.

Het lijkt Bertram een
leuk idee om op zoek
te gaan naar een
groepje om dat samen
te doen, maar hij komt
tot de ontdekking dat
er in de buurt eigenlijk geen loopgroepen zijn.
Daarom plaatst hij een oproep op Facebook en
in nog geen half jaar tijd zijn er inmiddels meer
dan 30 lopers.

Overigens gaat de service verder dan het lenen
of ruilen van boeken. Er zijn ook zelfgemaakte
tasjes te vinden bij de minibieb, geheel in stijl.
Judith probeert het de lezer dus zo gemakkelijk mogelijk te maken. “Overigens valt het aantal bezoekers nog wel een beetje tegen”, aldus
Judith. “Misschien vinden mensen het toch gek
om zo maar iets van een ander mee te nemen”,
zo zegt ze.

“De groep is heel divers”, aldus Bertram, “van
heel onervaren tot marathonlopers, dat is nou
juist het leuke.” Gaandeweg heeft de groep zich
ook handigheidjes aangeleerd om als groep te
kunnen lopen en daarbij rekening te houden
met de verschillen in snelheid. Zo wordt bijvoorbeeld het stofzuigersysteem toegepast. Hierbij
maken de snellere lopers extra meters, maar
blijft de groep toch bij elkaar.

Ze roept dan ook alle buurtbewoners op eens te
kijken naar haar minibieb, en nee hoor: ze geeft
geen boete als je de boeken te laat terug brengt.

Het deelnemen aan de loopgroep is kosteloos
en dat blijft ook zo, zo zegt Bertram. “We willen
geen vereniging zijn, maar merken wel dat de
deelnemers zich mede-eigenaar voelen. “Het is
niet mijn loopgroep”, aldus Bertram, “maar die
van ons allemaal.”
Ik hoef Bertram eigenlijk niets te vragen, hij vertelt enthousiast verder. Daar komt vooral verwondering in naar voren. “Dat dit kan ontstaan
in de buurt, dat is toch geweldig? En wist je dat
we ook ons eigen shirt krijgen? Daarvan zijn er
inmiddels al bijna 30 besteld.”

Je ziet ze steeds vaker verschijnen in het straatNet zoals waarschijnlijk voor vele andere minibiebers geldt, is het idee bij Judith ook ontstaan
beeld: de minibieb. Ook in de wijken Koedijkslanomdat ze veel boeken had die in dozen stof
den en Berggierslanden is er een aantal te vinden. Hoe werkt dat eigenlijk zo’n minibieb? Kun
stonden te vangen. Dit vond ze zonde, maar wat
moet je er dan mee doen. Ze had een idee en ze
je er gewoon een boek pakken om te lezen? En
vroeg haar man of hij
krijg je ook een boete
een mooie kast wilde
als je het te laat terugtimmeren. Zo gezegd
brengt? Ik bel maar
“Misschien vinden mensen het
eens aan bij Judith
zo gedaan en binnen
de kortste keren hing
Postma.
toch gek zomaar iets van een ander
er een prachtige kast
mee te nemen”
aan de muur. Uit haar
Sinds begin dit jaar
heeft Judith een mirijke verzameling boeken koos Judith voor
nibieb. Deze hangt
een aantal romans, muziekboeken en kindergewoon bij haar thuis aan de buitenmuur. Van
boeken. Vooral de muziekboeken zijn bijzonveraf kun je hem al herkennen aan de vrolijke
der, die vind je niet in elke minibieb. Zo is er een
kleuren. Deze vrolijkheid beperkt zich bij Judith
boek over Robbie Williams, maar ook één over
overigens niet tot de minibieb; vanwege het
Herman Brood. Ook is er een ruime verzamemooie weer zitten we voor het interview in de
ling kinderboeken te vinden. Judith wil haar entuin en ook die is één en al vrolijkheid.
thousiasme voor het lezen graag overbrengen
op haar kinderen. “Dat lukt overigens niet bij al
mijn kinderen”, zo zegt ze lachend.
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Mocht je ook graag een keer meelopen, kijk dan
eens op www.koebergloopgroep.nl of op
www.facebook.com/koebergloopgroep.

Andere Minibiebs vind je hier:
Minibieb De Dwarsligger - Tuinweg 4
Jolanda’s Minibieb - Pieter Lastmanstraat 14
BuurtBieb - André Idserdalaan 1
Minibieb Meppel - Tjalk 1

Kom sfeer proeven in De Koeberg
Een herberg voor iedereen

Doordat er steeds meer enthousiaste mensen uit de wijk zich aanmelden als vrijwilleger, zijn wij vanaf 25 septemer open op maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Ontmoeting in De Koeberg

Er staan vrijwilligers voor u klaar met 2 kopjes koffie voor 1 euro.
• Dinsdag/donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
• Zondag van 14.30 tot 16.30 uur.
Daarnaast zijn er meerdere activiteiten die bij De Koeberg en op Wijkconnect worden aangekondigt.
(www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden)

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken enthousiaste gastvrouwen/ gastheren/ Kijk op wijkconnect of op meppelvoorelkaar.nl

Aanmelden als vrijwilliger
E. j.bomers@welzijnmw.nl
T. 06-10194410

De plek voor vrijwillige inzet,
klusjes en ontmoeting!

Meppelvoorelkaar is een online platform voor burenhulp, vrijwilligerswerk,
klusjes en ontmoeting. Op Meppelvoorelkaar kun je hulp vragen of iemand hulp
bieden wanneer jou dat uitkomt: eenmalig, iedere week en alles daartussen!
Waar en wanneer dat betrouwbaar, gemakkelijk, en gratis is!
Wil jij iemand helpen, of kun je juist hulp gebruiken?
Zoek en vind elkaar op www.meppelvoorelkaar.nl
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door www.drukkerij-vandijk.nl

Colofon
Deze jubileumnieuwsbrief is een eenmalige uitgave van het wijkplatform Koedijkslanden
Berggierslanden en heeft een oplage van 4200 stuks. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis
verspreid in de Nieuwe Meppeler in Slingenberg, Berggierslanden en Koedijkslanden en
ligt bij diverse ondernemers in het wijkcentrum Koedijkslanden.
Interviews en fotografie: Marcel Dekker
Opmaak: Harmen van Twillert
Redactie: Kim Mondria en Jolanda Kuiper
www.wijkplatformkoeberg.nl
info@wijkplatformkoeberg.nl
Facebook: wijkplatformkoedijkslandenberggierslanden

