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Onze voorzitter Jolanda Kuiper gaat het wijkplatform verlaten. Na ruim 6 jaar als wijkplatformlid en bijna 4
jaar als voorzitter breekt er een andere tijd aan. “Wij hebben een huis gekocht buiten Meppel. Een prachtige
plek en een mooi pand om onze dromen vorm te geven. We hebben enorm veel zin in dit avonturen.
Tegelijk is het ook niet niks om Meppel te verlaten. We hebben hier 10 jaar met veel plezier gewoond en
fijne contacten opgedaan. Het wijkplatform was voor mij een plek waar ik mijn idealen en kwaliteiten in kon
zetten. Ik kijk terug op een hele dynamische periode waarin we als wijkplatform flink aan de weg hebben
getimmerd en onszelf op de kaart hebben gezet. Iedereen enorm bedankt voor de samenwerking!” Aldus
Jolanda Kuiper.
Helaas hebben we ook van een aantal andere wijkplatformleden afscheid genomen. Ben en Jan; enorm
bedankt voor jullie inzet!
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Uitnodiging
9 April - Eerste Connectavond

Wijkplatform op jacht
In de 10 jaar dat het Wijkplatform Koeberg
bestaat, zien we continue verandering.
Zowel de samenstelling als wel de
werkwijze is door de jaren gewijzigd en
aangepast. Het Wijkplatform staat nu
opnieuw voor een verandering. Hiervoor
zijn we op jacht naar nieuwe energie en
inbreng van mensen uit de wijk.

Connectbijeenkomst

Op 9 april a.s. organiseren we de eerste
Connectbijeenkomst. Dit is een open
bijeenkomst waarin ideevorming,
kennismaking en netwerken centraal staat.
Tijdens de bijeenkomst wordt u verwelkomt
door deelnemers en medewerkers van het
Wijkplatform, wijkteam en De Koeberg. Er
wordt een presentatie gegeven over De
Koeberg, met als thema: De Koeberg? Wat
kan ik ermee als wijkbewoner?

U bent van harte welkom om 19.30 uur.
Recente onderwerpen waar het
Locatie: De Koeberg; Rembrandtplein 83.
Wijkplatform bij betrokken was zijn o.a.,
U kunt zich bij ons opgeven als deelnemer.
aanpassing 30 km-zone, afronding
Berggierslanden, het nieuwe winkelcentrum
Koedijkslanden,veilig verkeer in de wijk en het ontstaan van De Koeberg. Nu zoveel
afgerond is, staat het Wijkplatform voor nieuwe uitdagingen! Waarbij we nog sterker ons
motto uitdragen: ‘Als wijkplatform willen we inspireren, enthousiasmeren, activeren en
verbinden. Om zo betrokken te zijn bij jouw buurt.’

Gezocht!
We nemen afscheid van twee
zeer gewaardeerde mensen uit
het wijkplatform. Dit betekent dat
we naar versterking zoeken. Heb
jij interesse in het ontstaan van
(nieuwe) wijkinitiatieven, ben jij
een verbinder, creatief en
ondernemend of heb je een
organiserende kwaliteit die echt
ingezet moet worden. Dan
komen wij graag met jou in
contact!
Kom naar De Koeberg,
vraag naar Werner Hoff
(w.hoff@welzijnmw.nl
t. 0610537628)

Hierom gaan we van start met Connectbijeenkomsten
waar je als wijkbewoners of -betrokkene thema’s kunt
inbrengen, verkennen en uitwerken. De
Connectbijeenkomst is een combinatie van netwerkcafé,
inspiratie-ontmoetingen, presentaties, brainstormen,
ideeën ontdekken, ontwerpen en initiatieven op gang
brengen. Voorbeelden kunnen zijn ‘De kindvriendelijke
wijk’ of ‘bewegen en gezondheid in de wijk’, enzovoort.
Dus heb je een idee of je weet het nog niet goed te
omschrijven? Maak het kenbaar. Samen met jou
concretiseren we het thema tot een bijeenkomst.
Je wilt een thema kenbaar maken en nader verkennen?
Kom naar De Koeberg of neem contact op met Werner
Hoff (e. w.hoff@welzijnmw.nl / t. 0610537628)
Volg ook www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden
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Bewustwording rondom het thema verkeer groeit!

U bent het van ons gewend, om ieder kwartaal een update te krijgen over de ontwikkelingen rondom het
thema Verkeer in de wijken Berggierslanden, Koedijkslanden en Slingerberg.
De werkgroep Verkeer heeft zich tot doel gesteld om in deze wijken een verbetering van de
verkeersveiligheid te bewerkstelligen. Doel is enerzijds om het gedrag van de weggebruikers positief
te beïnvloeden en anderzijds te zoeken naar low budget aanpassingen van de infrastructuur die deze
gedragsbeïnvloeding ondersteunen. De werkgroep is samengesteld vanuit het wijkplatform, wijkbewoners,
gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en de scholen de Sprinkels en het Kompas.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de bijpraatavond van 15 januari en willen we u informeren over de
komende activiteiten op het gebied van verkeer.
De werkgroep kijkt met een positief gevoel terug op de bijpraatavond! De gemotiveerdheid waarmee
bezoekers actief meededen was heel fijn om te ervaren. Het onderdeel waarbinnen digitaal via de
smartphone op stellingen en vragen gereageerd kon worden, gaf veel houvast om concrete informatie te
delen en te verzamelen. Ook goed om direct het gemeenschappelijke beeld te tonen. Een paar feiten die
behandeld zijn:
• in een 30 km zone hebben automobilisten en fietsers die van rechts komen voorrang. Of ze nou van een
verharde of onverharde weg komen… in beide gevallen.
• Bij 30 kilometer per uur is de gemiddeld remweg van een auto 13 meter .
• Bij 50 kilometer per uur is de opgelopen tot 28 meter.
• 85% van de automobilisten in onze wijk rijd tussen de 39 en 48 km/uur (mei 2017)
‘Confronterend’, ‘goed te weten’ en ‘verbazingwekkend!’ een greep uit de reacties.
Aan de mooie suggesties om met aannemers en vuilophaaldiensten in gesprek te gaan en bij hen aandacht te
vragen voor de verkeersregels die gelden in een 30km wijk, wordt invulling gegeven.
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Komende periode: combinatie van activiteiten
Gedragsbeïnvloeding is succesvol wanneer er meer bewustwording rondom het thema verkeer wordt
gecreëerd. Dit kan door:
-het geven van informatie over de regels die gelden in een 30 km-wijk,
-weggebruikers betrekken bij verkeersactiviteiten,
-goed gedrag belonen, ongewenst gedrag te ontmoedigen (handhaving),
-aanpassingen te doen aan de infrastructuur.
Een greep uit de geplande activiteiten:
Kind perspectief op verkeer:
In het tweede kwartaal van dit jaar worden er in samenwerking met de scholen Kompas en Sprinkels
door de groepen 4, 5 en 6 tijdelijke verkeersborden ontworpen. Gedurende een aantal weken vóór en na
de zomervakantie worden deze verkeersborden op verschillende plaatsen in de wijken geplaatst. Met die
borden worden er vanuit het kind perspectief aandacht gevraagd voor het verkeersgedrag en de gewenste
snelheid van 30 km/u.
Communicatie gebruik voorzieningen:
De komende periode staan er gesprekken gepland met de gebruikers van het Palet. Ouders die hun kinderen
met de auto brengen en halen ervaren ergernis met betrekking tot parkeren op de daarvoor bestemde
parkeerplekken bij het Palet. Doel van deze gesprekken is samen inzichtelijk maken wat er kan en moet
gebeuren om deze ergernis weg te nemen.
Visuele aanpassingen verkeersader Berggierslanden:
In overleg met de gemeente is afgesproken dat er bij elke ingang van de wijk Berggierslanden een dubbele
streep en het getal 30 op de weg wordt geplaatst. Daarnaast wordt er, als extra herinnering, op een aantal
plekken op de wegen Roef en Valeriaan nog een keer het getal 30 geplaatst. Toezegging is dat dit voor de
zomer gerealiseerd wordt.
Kruising Aak /Ketelhaarsweg
Het knelpunt Aak/Ketelhaarsweg is een van de geïnventariseerde knelpunten. Er is een speciale werkgroep
opgericht die in samenwerking met de gemeente met een voorstel tot (innovatieve) aanpassing van deze
kruising wil komen. De gemeente heeft toegezegd aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid te
willen doorvoeren.
Snelheidsmeting
Op diverse plaatsen in de wijken zullen weer wisselend borden geplaatst worden die de gereden snelheid
weergeven. Een belangrijk instrument ter bestrijding van het onbewust overschrijden van de toegestane
snelheid.
Laser gun actie
Deze actie wordt weer herhaald. Schoolkinderen zullen samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland
uw snelheid via de laser gun meten en indien nodig u daarop aanspreken.
De belangrijkste boodschap is dat we constateren dat de bewustwording rondom het thema verkeer lijkt
te groeien, dat verschillende doelgroepen zijn aangehaakt maar dat er nog steeds bewust danwel onbewust
wordt gehandeld door de verkeersdeelnemers in onze wijken. We zijn op weg, maar we zijn er nog niet!
Houd voor actuele ontwikkelingen de website www.wijkplatformkoeberg.nl, facebook en de pers in de
gaten.
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Zaterdag 2 juni
1 jarige bestaan
De Koeberg

De Koeberg bestaat 1 jaar!
De Koeberg bestaat dit voorjaar 1 jaar en dat willen we samen met alle wijkbewoners vieren op

zaterdag 2 juni in en rondom De Koeberg.

We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurd is, maar nemen ook een kijkje in de toekomst. Wat is er
allemaal te doen in De Koeberg en wat kunt u als wijkbewoner bijdragen.
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VIA spreekuur

Voorlichting, informatie en advies.
Elke woensdag 13.30 - 15.30 uur
in De Koeberg.
Als u in gesprek wilt over de leefbaarheid,
zich zorgen maakt over iemand, of u wilt graag
ondersteuning, dan kunt u in De
Koeberg terecht bij medewerkers. Bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de
ambulant begeleider, de sociaal werker of
een wijkagent van het wijkteam Wijk- en
Dorpgericht Werken. De Koeberg wordt
mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen Zorggroep Noorderboog,
Welzijn MensenWerk, Icare, Promens Care en
het Wijkplatform Koeberg. Hierbij werken we
nauw samen met de MensA.

De Koeberg, een wijkvoorziening voor en
door wijkbewoners uit de wijk Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg. In
De Koeberg kunt u binnen komen voor een
kop koffie, gezelligheid en een praatje. De
Koeberg heeft de uitstraling van een loungerestaurant. Er is een open keuken, zodat
er ook kookactiviteiten kunnen worden georganiseerd.
Op dit moment is er al een koffiegroep,
sjoelen, wandelgroep, eetgroep, klaverjassen, bingo en spelletjesmiddag.

Meer informatie

over De Koeberg, activiteiten of
vrijwilligerswerk:
Werner Hoff
(sociaal werker Welzijn MensenWerk)
T 06 105 376 28
E w.hoff@welzijnmw.nl

www.wijkconnect.com/
meppel/koedijkslanden
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Activiteitenoverzicht “De Koeberg”
Maandag
09.30 tot 16.30: vrije inloop
13.30 tot 16.30: sjoelen opgave bij aanvang activiteit.

Dinsdag
09.30 tot 16.30: vrije inloop
09.30 tot 10.30: wandelgroep
09.30 tot 11.30: inloopochtend 2e kopje koffie/thee gratis
09.30 tot 12.00: inloop creatief verzorgd door MensA
09.30 tot 12.00: taalles aanmelden via MensA
14.00 tot 16.00: CREABEA !! informatie en opgave wandelgroep
alleen op: 16 jan./20 febr./20 maart/17 april/16 mei
16.00 tot 17.00: inloopspreekuur Wijkteam wijk en dorpsgericht werken
Gem. Meppel, Politie, Woonconcept, Welzijn en Wijkverpleging.

Woensdag
09.30 tot 16.30: vrije inloop
09.30 tot 11.30: inloopactiviteiten verzorgd door MensA
13.30 tot 15.30: VIA spreekuur
17.00 tot 18.30: eetcafé op de oneven weken Opgave in de Koeberg
Donderdag
09.30 tot 16.30: vrije inloop
09.30 tot 11.30: inloopochtend 2e kopje koffie/thee gratis
09.30 tot 12.00: inloop naailessen verzorgd door MensA
13.15 tot 16.00: klaverjassen opgave bij aanvang activiteit
Vrijdag
10.30 tot 13.30: Geheugensteunpunt even weken
Zaterdag
Gesloten

Zondag
14.30 tot 16.30: vrije inloop 2e kopje koffie/thee gratis

De Koeberg is een wijkinitiatief.
Wij zijn altijd opzoek naar bewoners uit de wijk die
zich hiervoor in willen zetten. Activiteiten, openingstijden
en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Geheugensteunpunt
Het Geheugensteunpunt is een informatie- en ontmoetingspunt voor
mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Maakt u
zich zorgen over uw geheugen of zorgt u voor iemand met geheugenproblemen? Wilt u anderen uit uw buurt ontmoeten die in een zelfde
situatie zitten? Dan bent u van harte welkom bij het Geheugensteunpunt in De Koeberg.
U kunt bij ons terecht voor een kop koffie, een activiteit van de
Dementheek en een gezamenlijke lunch. Er is een casemanager
dementie aanwezig die graag met u in gesprek gaat en informatie en
advies kan geven.
Openingstijden: vrijdagen van 10.30 tot 13.00 uur
23 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april,
18 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli.
Locatie: De Koeberg, Rembrandtplein 83, Meppel
Contact: Mirjam Büter, 06-10106173 of m.buter@welzijnmw.nl
U kunt zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

De Koeberg - Interview met Jan Bomers
(door Marcel Dekker)
Het is net na de lunch als ik binnenloop bij De Koeberg, de nieuwe
ontmoetingsplek van de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden.
Maar wat is dat nu eigenlijk, een ontmoetingsplek? En wie kan ik daar
zoal ontmoeten? Ik ga het gewoon proberen en stap naar binnen.
Binnen word ik direct welkom geheten door Jan Bomers. Hij geeft
me een hand en vraagt of hij iets voor me kan doen. Ik zeg dat ik wel
nieuwsgierig ben naar de functie van De Koeberg en de rol die Jan
daarin speelt en vraag of hij tijd heeft voor een interview. Gelukkig
heeft hij dat en hij wil zelfs wel even op de foto.
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Jan is de tijdelijke beheerder van De Koeberg. Jan is sociaal werker, maar tijdens de opstartfase ook
beheerder van De Koeberg. Binnenkort komt er een ‘echte’ beheerder. Samen met zijn collega Werner is
Jan het gezicht van De Koeberg. De Koeberg is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Icare, Welzijn
Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog en Cosis (voorheen Promens Care). Samen met bewoners,
vrijwilligers en het wijkplatform wordt gewerkt om er een ontmoetingsplek voor de buurt van te maken.
Dat ontmoeten moet je breed zien, zegt Jan. Je kunt hier binnenkomen en een kopje koffie kopen en
een gezellig gesprekje, maar ook voor allerlei vragen op het gebied van welzijn. “Wat is dat eigenlijk,
welzijn?”, vraag ik. Jan geeft een aantal voorbeelden: bijvoorbeeld vragen over opvoeding, ondersteuning
bij het zoeken naar een woning, mantelzorg en hulp bij het invullen van formulieren. Als er niet direct een
antwoord kan worden gegeven dan zorgen Jan en Werner ervoor dat de vraag op de goede plek terecht
komt. Ook zorgen ze ervoor dat er een adequaat antwoord komt.
Maar, zo benadrukt Jan, De Koeberg moet ook gewoon een plek worden waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en samen dingen kunnen organiseren. Het initiatief hiervoor moet voornamelijk van de burgers
zelf komen. Er is veel mogelijk in De Koeberg en Jan en zijn collega’s staan altijd klaar om een handje te
helpen. Graag zelfs!
Er is veel ruimte in de Koeberg. Als het nodig is kan er zelfs een vergaderzaal bij de ruimte betrokken
worden door het verwijderen van een wand. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook als de Koeberg dienst doet
als verkiezingslokaal. Er kunnen met gemak 50 mensen een zitplaats vinden en ook is er een goede
kookgelegenheid.
Overigens is het wel de bedoeling dat er een beheerder komt die de facilitaire taken van Jan gaat overnemen.
Jan gaat zich dan weer helemaal richten op zijn rol als sociaal werker, een rol die hem op het lijf geschreven
is. In Meppel is Jan ook nog werkzaam in andere wijken en ook is hij dat in gemeente Zwartewaterland.
“Maar wat Meppel hier met De Koeberg heeft is uniek”, zo besluit Jan. “Ik hoop dat er goed gebruik van
gemaakt gaat worden.”

Buurtbemiddeling Meppel gestart
Blaffende honden, elke dag een mopperende
buurman aan de deur en in de verte twee
ruziënde buurtbewoners. Dit zijn zo maar enkele
voorbeelden die buurtbemiddelaars in de praktijk
tegenkomen. In de gemeente Meppel is vanaf
januari van dit jaar het project Buurtbemiddeling
van start gegaan. Buurtbemiddeling is een
laagdrempelige voorziening waar buren en
buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder
begeleiding van buurtbemiddelaars. Want het is
echt niet nodig een beroep te doen op Mr. Frank
Visser of De Rijdende Rechter. In Meppel kunnen
we dat zelf oplossen.
Voor wie is Buurtbemiddeling bedoeld?
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van
de gemeente Meppel die in een conflictsituatie
zitten of dreigen te komen met buren/
buurtgenoten. Om gebruik te kunnen maken
van Buurtbemiddeling vragen we alleen van u
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om mee te werken aan een werkbare oplossing tussen beide partijen. Ook organisaties kunnen problemen
tussen buren of buurtgenoten aanmelden: medewerkers van Welzijn Mensenwerk, medewerkers van de
woningbouwcorporaties, politie, gemeente, huisartsen en andere organisaties.
Zo werkt Buurtbemiddeling
De bemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven
geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze helpen de partijen zelf een oplossing vinden.
Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen,
maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars uit te komen en/of afspraken te maken.
Inmiddels is een team van vrijwillige buurtbemiddelaars actief in de gemeente Meppel. Er is een
enthousiast team geformeerd en de eerste bemiddelingen in Meppel zijn al opgepakt. Wilt u meer weten
over buurtbemiddeling? Neemt u dan gerust contact op via buurtbemiddeling@swwh.nl of telefonisch op
06-10928135.
Welkom in de Geweldige Wijk!
Wie wil er niet wonen in een Geweldige Wijk?
Een wijk waarin het normaal is dat we elkaar
helpen? In sommige gezinnen in Meppel is er te
veel, in andere gezinnen is er te weinig. Als er te
weinig is, geeft dat veel stress. Vaak stapelen problemen zich op. Zo ontstaat nog meer stress. Om hier iets
aan te doen ontwikkelen we in Meppel de Geweldige Wijk. Een vernieuwende aanpak om mensen met een
kleine beurs beter te ondersteunen en weer meer regie te geven over hun eigen leven.
Het kan ons allemaal overkomen
Wat doe je als de fiets van je kind kapot is (en hij die nodig heeft om naar school te komen) en je ook de
huur en de reparatie van je wasmachine moet betalen? Waar kies je dan voor? Voor gezinnen in armoede
zijn dit soort vragen aan de orde van de dag. Deze dilemma’s en de constante (toxische) stress die met
armoede samen gaan, zorgen ervoor dat mensen het lastig vinden om zich te concentreren, dingen te
onthouden, iets te organiseren of nieuwe dingen te leren. Ze willen wel, maar het lukt hen niet.
Armoede in Meppel
Op dit moment lopen 2,5 miljoen Nederlanders het risico om in armoede te vervallen. 1,4 miljoen
Nederlanders leven al onder de armoedegrens. In Meppel is van ten minste 1000 gezinnen bekend dat
ze in armoede leven. Daarnaast zijn er (te) veel mensen die nauwelijks kunnen rondkomen. Dat kan
jouw buurman zijn die als ZZP’er even geen klussen heeft. Of het stel op de hoek dat in scheiding ligt
en nu dubbele (woon)lasten heeft. Een groot deel van armoede is onzichtbaar. Dat zorgt ervoor dat het
daadwerkelijk aantal gezinnen in armoede waarschijnlijk bijna twee keer zoveel is!
De gevolgen van armoede
De gevolgen van armoede zijn voor een gezin ingrijpend. Ook de omgeving heeft hier direct mee te
maken. Ziekteverzuim op het werk, kinderen die minder vaak naar school gaan, chronische ziekten, hoge
zorgkosten, sociaal isolement, lagere levenstevredenheid en uiteindelijk een kortere levensduur. Armoede
raakt ons allemaal.
Ruimte in het hoofd
De kern van de Geweldige Wijk is dat we elkaar helpen. Iedereen heeft wel iets waarmee je de ander
kan helpen. Zo heeft Maaike een fiets over, is Kees handig met computers, heeft Lyanne winterkleding
voor kinderen over en zou Fabian het leuk vinden om af en toe te koken voor een gezin. Ook zijn er
veel gezinnen die deze hulp juist heel goed kunnen gebruiken. Neem Toos en haar gezin. Toos heeft veel
stress omdat ze steeds geld tekort komt. Grote en kleine problemen volgen elkaar op: ze kan ze niet meer
van elkaar onderscheiden. Ze gaat ‘overleven’. De rest komt later wel. Voor een deel van haar problemen
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ligt een oplossing in haar eigen buurt. De Geweldige Wijk-aanpak helpt Toos kleine en grote problemen
te onderscheiden en zelf hulp te organiseren voor het oplossen van de kleine problemen. Daarvoor
ontwikkelen we een app. Deze brengt de vragen van Toos (en vergelijkbare gezinnen) naar buurtgenoten,
organisaties en bedrijven die iets willen betekenen voor een ander. De app helpt ons allemaal om te delen.
Want er is genoeg! Door het oplossen van kleine problemen heeft Toos minder stress en weer meer ruimte
in haar hoofd om ook met de grotere uitdagingen aan de slag te gaan. Dat geeft haar een goed gevoel!
Ontmoet Hayat
In Meppel is Hayat el Mahjoubi het gezicht van de Geweldige Wijk. Zij is als medewerker van Welzijn
Mensenwerk Meppel goed bekend met de gezinnen. En ze heeft een groot (sociaal) netwerk in het
Meppelse. Zij zet zich in om bestaande initiatieven te verbinden, krachten te bundelen en met elkaar samen
te werken om zo gezinnen met een kleine beurs op deze vernieuwende manier te ondersteunen. Ben je
nieuwsgierig geworden en wil jij weten hoe ook jij je steentje bij kunt dragen? Neem dan contact op met
Hayat, stuur een e-mail naar: h.el.mahjoubi@welzijnmw.nl
SchuifAan
SchuifAan is een project drieënhalf jaar geleden in Meppel is
ontstaan en staat voor samen eten en ontmoeting! Gezinnen die
ruimte over hebben aan tafel, nodigen anderen uit om aan te
schuiven bij de avondmaaltijd. Gewoon voor de gezelligheid!
In de Koedijkslanden en Berggierslanden zijn 5 SchuifAan
gastgezinnen:
Meppel Berggierslanden is een gezin met twee kinderen in
de leeftijd bovenbouw basisschool en eerste klas voortgezet
onderwijs. Het lijkt hen erg leuk om eens andere gesprekken
te hebben aan tafel en wie weet nieuwe mensen te ontmoeten.
Allergiëen geen probleem, hier houden ze graag rekening mee.
Aanschuiven in overleg: schuifaanberggierslanden@gmail.com.
Meppel Jan Steen is een jong gezin met twee kinderen en twee poezen. Ze hebben een bewuste levensstijl
en vinden de diversiteit aan gasten tof! Het eten van de maaltijd heeft natuurlijk prioriteit, maar ze zijn ook
dol op (bord)spelletjes! Aanschuiven in overleg: anoukbronsema@hotmail.com of 06-13325303.
SchuifAan Koedijkslanden 1 is een echtpaar van begin 60 jaar met volwassen kinderen. Ze doen al vanaf
het begin van SchuifAan mee en hebben met enkele gasten een fijn contact opgebouwd. Ze gaan voor
goede, gezellige maaltijden. U bent welkom om aan te schuiven op dinsdag 16 januari, dinsdag 20 februari
en dinsdag 13 maart. Aanmelden via: schuifaan.koedijk.1@gmail.com.
SchuifAan Koedijkslanden 2 is een echtpaar van rond de 50 met een thuiswonende zoon van 17 jaar. Ze
koken van alles, van Nederlandse kost tot buitenlandse gerechten, dit kan ook naar wens worden ingevuld.
Halen en brengen is geen probleem mocht dit nodig zijn. U bent iedere maandag welkom om aan te
schuiven. Aanmelden via: bergsmatineke@gmail.com of 06-25051005.
SchuifAan Koedijkslanden 3 is een echtpaar van in de 60. Hun kinderen zijn allemaal onder de pannen,
maar hun pannen nog groot genoeg om een ander te laten meegenieten. U bent iedere maandag of dinsdag
welkom om aan te schuiven. Aanmelden via: joke.van.berkum@gmail.com.
Ook in andere wijken in Meppel en in de wijdere regio zijn er gastgezinnen. Zie voor meer informatie onze
website www.schuif-aan.nl of de Facebookpagina Schuif Aan.
Stapt u in 2018 over de drempel?
11

Badmintongroep heeft ruimte voor nieuwe leden
Badminton is een sport die je tot op oudere leeftijd kunt spelen. Wij zijn een groep mensen die al vele
jaren op maandagmiddag badminton speelt in de sporthal aan de Zuiderlaan in Meppel.
Altijd gezellig (belangrijk) en vol strijd om de punten. Onze onderlinge Kerst- en paastoernooien met
een gezellige nazit zijn altijd geslaagd.
Ons ledental loopt terug en we zijn nu op zoek naar mensen die 1 keer per week sportief en gezellig
bezig willen zijn. Kom eens vrijblijvend kennismaken op maandagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur en
speel mee. Rackets en shuttles zijn aanwezig. Wel op sportschoenen spelen.
De kosten vallen mee. U betaalt 3 euro per keer en hoeft geen lid te worden van de Meppeler
Meppers waar wij een onderdeel van zijn.
Voor vragen kunt u bellen of mailen met Gerrit Reinink, 0522-243929 / ger-jo@ziggo.nl

Kunsttentoonstelling bij
Partou Kinderopvang

Colofon

Vele bezoekers kwamen naar de kunsttentoonstelling
“Speelse Kunst” bij de kinderopvang Partou in
Meppel. De kinderen hadden speciaal voor deze
expositie allerlei verschillende kunststukken gemaakt
en hadden hiervoor hun uiterste best gedaan. Diverse
vormen van kunst waren te bewonderen en de vele
bezoekers verwonderden zich over de hoge kwaliteit
van de kunstwerken. Jonge bezoekers mochten
kleuren en knutselen en voor de liefhebbers waren er
gezonde hapjes.
Partou kinderopvang (kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal) is
gevestigd in het MFK Het Palet aan de Zuiderlaan.
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Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het wijkplatform
Koedijkslanden Berggierslanden
en verschijnt vier keer per jaar
in een oplage van 4200 stuks.
De nieuwsbrief wordt verspreid
in de ‘Meppeler Courant
huis-aan-huis’ in de wijken
Slingenberg, Berggierslanden en
Koedijkslanden. Tevens ligt de
nieuwsbrief bij diverse ondernemers
en in De Koeberg. De volgende
nieuwsbrief verschijnt in juli 2018.
Copy kun je mailen naar info@
wijkplatformkoeberg.nl.
Redactie Jolanda Kuiper
Opmaak: Marcel Heethuis
Als wijkplatform willen we
inspireren, enthousiasmeren,
activeren en verbinden. Om zo
betrokken te zijn bij jouw buurt!
www.wijkplatformkoeberg.nl
info@wijkplatformkoeberg.nl
Facebook: wijkplatformkoedijkslandenberggierslanden

