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De Koeberg  

 
5e editie                                             

Nazomer 2020 

Team De Koeberg 

Het is een bijzondere periode. Allemaal in het voorjaar thuis zitten, nauwelijks was er iemand op straat. Dan ook nog 

bloedhete dagen in augustus, waardoor opnieuw best wel veel wijkgenoten amper nog de deur uit wilden komen. Laten 

we hopen dat er geen tweede corona-klap komt. We wensen u alle gezondheid toe! In deze nieuwsbrief komen een aan-

tal diverse wijkbetrokken mensen aan het woord.  Dit zijn oa. de wijkagent, een wijkverpleegkundige, een wijkbewoner, 

een vrijwilliger, de wijkwethouder. Zij blikken terug op de corona periode die achter ons ligt. Maar kijken ook vooruit. Er 

staan interessante en boeiende activiteiten gepland waar u/jij als wijkbewoners bij betrokken kunt raken. Zoals een ont-

werpproject met studenten over een Goed Leven in de toekomst in de wijk. Of wat dacht u van een nieuw Wijkplatform? 
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Wijkbewoners, organiseer jezelf! 

Een gesprek met Jaap van der Haar – wijkwethouder  

Als je over vernieuwende bestuursstijl, bewonersbetrokkenheid, duurzaamheid wilt praten, kom dan in gesprek met Jaap 
van de Haar. Passie en bevlogenheid straalt deze wethouder uit. Zeker als het gaat om deze thema’s. Jaap is onze wijk-
wethouder van Koedijkslanden, Slingenberg en Berggierslanden. Zo is hij graag in gesprek met bewoners in de wijk. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld bij een buurtschouw, een activiteit in een buurttuin of tijdens de informatieavond in De Koeberg. 

Hoe kijk jij tegen bewonersparticipatie aan in de wijk? 

De overheid klimt steeds meer uit haar ivoren toren. Deze ambitie staat overeind in Meppel. We verschuiven van repre-
sentatieve democratie naar een participatieve democratie. Wel met de kanttekening dat we in Meppel nog steeds leren. 
We hebben de gemeenteraad echt nodig om ons hierop te controleren. De bewonersparticipatie bij de revitalisatie in 
Koedijkslanden was er wel, maar kan nog beter. Wat we willen is dat het sociale proces gaat leiden. Stenen, revitalisering, 
infrastructuur moeten voorwaarden scheppen tot betere sociale processen. Leidende vragen zijn dan: Hoe zien de wijkbe-
woners hun buurt over 10 of 20 jaar? Wat voor invloed willen ze daarin uitoefenen? Dit gesprek gaan we in clusters voe-
ren in de Oosterboer. We zien hier mooie stappen. In die zin mis ik in “mijn wijk” een gesprekspartner. Als bestuurder heb 
ik belang bij zo’n soort bewonersplatform.  

Er ligt bijvoorbeeld een spannend en boeiend agendapunt voor de wijk Koedijkslanden. Dit is het onderwerp ‘aardgasvrije 
wijk’. In 2021 willen we een plan hebben liggen, met antwoorden op de vragen: In welke wijk gaat wanneer de gaskraan 
dicht? Hoe maken we gebruik van bestaande warmte die nu nog ongebruikt geloosd wordt? Om dit proces in goede ba-
nen te leiden is echte samenwerking met de wijk nodig. Het heeft grote impact voor wijkbewoners. Het gaat niet meer 
over een publieke ruimte, maar het is een ingreep op je persoonlijke leefsituatie achter je voordeur. En technisch gezien 
zou dit voor Koedijkslanden een pittige opgave kunnen worden, want veel woningen staan er al sinds de jaren ‘60/’70. 
Hoe gaan we dit agenderen in de wijk en met welke aanpak? (red; meer informatie: https://www.meppel.nl/Inwoner/
Energie_duurzaamheid/duurzame_gemeente ) 
 

Even naar het heden. We leven nog steeds in corona-kwetsbare situatie. Hoe heb je de crisis als bestuurder ervaren?  

Het overkomt ons, niemand was voorbereid. Er is geen draaiboek. Het is een kwestie van reageren, maatregelen treffen 
om de pandemie af te remmen. Persoonlijk heb ik het fysieke gevoel van het sociale contact gemist. De knuffel, elkaar in 
het echt zien, de menselijke ontmoeting. 

 Bestuurlijk gezien was er in de crisis zelf geen invloed. Een zoge-
 naamde GRIP-4 was afgekondigd. Hierin staan alle denkbare crisis
 vormen geprotocoleerd. Maar voor covid-19 was geen protocol. 
 Vanuit de veiligheidsregio is een team gevormd door de burger- 
 meesters met de burgermeester van Assen als voorzitter. Die 
 neemt de besluiten. De besluitvorming is een commando-bevels-
 structuur. Dit betekent geen discussie over een besluit en verant
 woording achteraf. Uiteraard volgen we nauwgezet de ontwikke
 lingen in onze gemeente. We laten ons ook graag goed informe
 ren. 

 Wat zijn je wensen voor de wijk? 

 Voorop staat een gezonde vitale wijk. Maar die gaat gepaard met 
 een wijk die ook voor zich zelf zorgt. Die met elkaar de 
 (toekomstige) kwesties in de wijk oppakt. Waar kan ook regie en 
 beheer neemt voor publieke ruimte. Een wijk die vanuit wijkbewo-
 ners verantwoordelijkheid wilt nemen voor de omgeving.  Een wijk 
 die zichzelf gaat organiseren. Een wijk als sociale gemeenschap! 

 

 

https://www.meppel.nl/Inwoner/Energie_duurzaamheid/duurzame_gemeente
https://www.meppel.nl/Inwoner/Energie_duurzaamheid/duurzame_gemeente
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Beste bewoner(s) van de Koedijkslanden,  
 
Eind 2019 hebben de eerste bewoners hun intrek gevonden aan de Willem de Poorterstraat en Jan Victorstraat. Vanaf be-
gin 2020 hebben afgevaardigden van de bewoners meegedacht over het ontwerpen van een Groenplein in de buurt. Deze 
bijeenkomsten hebben geleid tot veel leuke ideeën. Er is in samenwerking met Comfortuin, Welzijn MensenWerk, de ge-
meente Meppel en Woonconcept een prachtig plan ontworpen (zie foto). In April zijn de eerste werkzaamheden gestart. 
Het oorspronkelijke plan krijgt steeds meer vorm. De uitvoerders zijn nog even afhankelijk van de weersomstandigheden, 
maar hebben vertrouwen in een prachtig eindresultaat. Hopelijk kan er in de toekomst gerecreëerd worden op het groen-
plein. Alle betrokkenen alvast bedankt voor het enthousiasme en de medewerking. 
Op naar een mooie buurt!  
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Over de Regiocampus 

In de Regiocampus werken professionals en studenten, bedrijven en 

instellingen uit alle sectoren samen in creatieve, innovatieve pro-

jecten en proeftuinen. Kijk voor meer informatie op 

www.regiocampus.nl 

Goed ouder worden belangrijk voor iedereen. 

We willen allemaal een goed leven, ook op hogere leeftijd. Maar wat is dat nou eigenlijk: goed leven? Wat is er nodig om 

een goed leven te kunnen (blijven) leiden? En wat heb je dan nodig in je eigen buurt? Het zijn belangrijke vragen in een 

wereld waarin we steeds langer (samen)leven. Een aantal jaren geleden is daarom het LivingLab Goed leven ontstaan om 

in de wijk met alle betrokkenen op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Dit jaar doen we dat in de wijk Koedijks-

landen.   

LivingLab: Een spannende samenwerking tussen jong en oud. 

Een LivingLab Goed leven is een ontwerp-omgeving waarin jonge studenten en senioren met elkaar aan de slag gaan met 

het thema goed ouder worden in je eigen wijk. We werken samen in LivingLab teams. Elk team bestaat uit drie studenten 

en een aantal senioren uit de wijk. De teams gaan met elkaar in gesprek over het goede leven. Dat kan aan uw eigen keu-

kentafel, maar b.v. ook in De Koeberg of bij de Regiocampus. De gesprekken leiden tot een prachtige expositie van verschil-

lende beelden over Goed leven bij u uit de wijk. Vervolgens gaan we met elkaar dromen en brainstormen over de toe-

komst. In deze toekomst kan iedereen op een goede manier ouder worden.  

In de tweede helft van het jaar steekt iedereen de handen uit de mouwen om alle mooie ideeën ook echt te realiseren. 

Daarom werken we nauw samen met Welzijn Mensenwerk, Meppelvoorelkaar, gemeente Meppel, Regiocampus Helpende 

handen en andere partners uit de wijk. 

Het LivingLab wordt medio juni afgesloten met een spetterend Festival van het Goede Leven in de wijk Koedijkslanden. 

Gaat u mee op avontuur? Wij zoeken teamleden! 

We zijn vanaf september 2020 op zoek naar senioren die zin hebben in dit avontuur, niet bang zijn voor het onbekende en 

10 maanden met onze studenten en professionals uit uw wijk aan de slag willen gaan.  

Hebben we uw belangstelling gewekt? En bent u nieuwsgierig hoe het er in het echt aan toe gaat? Bekijk dan het filmpje 

van een van de teams uit Windesheim ( Zwolle).  

Filmpje: https://youtu.be/2kSmsE9JSx0 
Wilt u meedoen of eerst wat meer informatie hierover krijgen? Bel ons rustig op of stuur een mailtje naar Mieke Veerman 

of Annelies Harps, docenten van Hogeschool Windesheim en programma leiders van het LivingLab Goed Leven.  

Mieke Veerman | mieke.veerman@windesheim.nl | 06-22749218  

Annelies Harps | ae.harps-timmerman@windesheim.nl | 06-28796801 

Welkom bij de Regiocampus 

Dit schooljaar staan Regiocampus LivingLab Goed Leven en helpende handen voor u klaar in de               

wijken Koedijkslanden, Slingenberg en Berggierslanden. De scholen die meedoen met beide initiatieven zijn Hogeschool 

Windesheim, Stad&Esch, Drenthe College, Deltion College en Hogeschool VIAA. Bij Regiocampus Helpende handen richten 

mbo/ vo studenten zich op ondersteuning van dagelijkse bezigheden voor inwoners uit de wijk. 

Het Living Lab wordt gevormd door studenten van het hbo en gaan met u en partners in de wijk nieuwe producten en 

diensten ontwikkelen, die bijdragen aan een goed leven. Met dit artikel informeren wij u over het LivingLab Goed Leven.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2kSmsE9JSx0&data=02%7C01%7CAE.Harps-Timmerman%40windesheim.nl%7Cb84f971811bd4d691dca08d81c1e8248%7Ce36377b770c44493a338095918d327e9%7C0%7C0%7C637290264654873113&sdata=KZY84f4Z1eQAhut
mailto:ae.harps-timmerman@windesheim.nl
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De waslijst 

We beleven bijzondere tijden.  

Door een ‘onzichtbare vijand’ uit volkomen onverwachte hoek, spatten ver-
meende zekerheden als een zeepbel uit elkaar. Van veel gewone dingen 
werd, nu zij niet meer binnen handbereik liggen, ineens duidelijk dat zij best 
bijzonder waren. 

De mensen in de zorg kregen het buitenproportioneel zwaar te verduren. 
Maar ook voor politiemensen was er, naast de risico’s die ons vak kent, plot-
seling die onzichtbare vijand waardoor het fysieke optreden van de politie in 
de samenleving moest veranderen. Letterlijk en figuurlijk afstandelijker. 
Maar ook nu wordt er van de politie verwacht dat hij/zij die stap vooruit 
doet, waar de burger stappen achteruit doet.  

Dit laatste hebben we ook gedaan. We zijn nog steeds zichtbaar op straat en 
in de wijken aanwezig. Vaak solo en soms met z’n tweeën als de situatie 
daarom vraagt.  

We merken dat dit wordt gewaardeerd en dit hoort ook bij onze taak. Daar-
bij komt dat samen met de handhavers van de gemeente wordt toegezien op 
ongewenste samenscholingen en groepsvorming. Gelukkig snapt bijna ieder-
een waarom deze regels er zijn en tegen de enkeling die daar maling aan 
heeft wordt opgetreden.  

Ik wil een compliment geven aan de inwoners van Meppel over de verdraag-
zaamheid naar elkaar. We zijn er nog niet en zullen dit voor langere tijd moe-
ten volhouden. Ik heb er vertrouwen in dat we dit samen gaan redden. 

Ik wens een ieder een gezonde en veilige zomer! 

Vriendelijke groet, 

Erik Roenhorst 

Wijkagent Koedijkslanden / Berggierslanden / Slingenberg. 

0900-8844, erik.roenhorst@politie.nl 
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Aantal speelvoorzieningen wordt uitgebreid  
 
Begin dit jaar heeft de gemeente Meppel onderzocht of de speelvoorzieningen in Berggierslanden nog overeen-
komt met het aantal kinderen in een bepaalde buurt en hun leeftijd. In buurten waar dit niet meer het geval is, 
worden (of zijn inmiddels) de speelvoorzieningen aangepast.  
Hiervoor gebruikt de gemeente het zogenaamde speelruimteplan waarin omschreven is hoeveel speelvoorzie-
ningen er aanwezig moeten zijn bij een bepaald aantal kinderen en daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
twee leeftijdscategorieën.  
 
Kinderen mogen zelf kiezen  
 
Kinderen worden zoveel als mogelijk betrokken bij de inrichting/aanpassing van de betreffende speelplaatsen. 
Onder normale omstandigheden worden er door een leverancier van speeltoestellen per speelplaats drie ont-
werpen gemaakt en kunnen de kinderen doormiddel van een heuse stemming bepalen welk ontwerp moet wor-
den uitgevoerd. Gebruikelijk is dan dat we daarvoor op een woensdagmiddag een echte stemming organiseren 
waarbij de ontwerpen ten toon worden gesteld en de kinderen door het plakken van een sticker hun keuze kun-
nen maken.  
Helaas hebben we dat nu iets aan moeten passen. Kinderen hebben nu de ontwerpen per post thuis gekregen en 
konden via de email hun stem uitbrengen. We hebben hier enorm veel positieve reacties op binnen gekregen. 
Dank daarvoor.  
 
Waar?  
 
Binnenkort worden de speelplaatsen aan de Ereprijs, Mensinge en Kotter/Klipper aangepast.  
De kinderen hebben intussen een keuze gemaakt en hierna kunt u lezen welke toestellen door de kinderen geko-
zen zijn.  
Samen met het indienen van de stemmen zijn ook een aantal vragen en opmerkingen geplaatst. Een aantal daar-
van zullen we hierbij ook toelichten. Voor hele specifieke vragen/opmerkingen zijn de betreffende bewoners in-
tussen persoonlijk benaderd.  
 

Ereprijs  
 
Hier is gekozen voor optie C.  
In totaal zijn hier maar liefst 127 stemmen uitgebracht waarvan 60 op optie C.  
Een regelmatig terugkerende vraag had betrekking op het voetballen op deze speelplek. Vooral de wat grotere 
kinderen willen hier graag iets meer ruimte om te kunnen voetballen.  
 
We gaan daarvoor een deel van de verharding weghalen om iets meer ruimte te geven. Het nieuwe toestel 
wordt ook dusdanig geplaatst dat deze niet in de weg staat voor de voetballers. Er komen geen voorzieningen 
voor het voetballen, dus bijvoorbeeld geen doeltjes.  
 
Kotter/Klipper  

 

Ook hier kozen kinderen optie C.  

Van de totaal 112 stemmers brachten 68 kinderen hun stem uit op optie C.  

Ook hier wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om te voetballen. Het speeltoestel wordt dusdanig ge-

plaatst dat dit geen hinder oplevert voor de voetballende kinderen.  
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Impressie Locatie Ereprijs 

Mensinge 
 
Hier kozen de kinderen voor optie A.  
Ook hier hebben de kinderen massaal gereageerd. Totaal 73 stemmen waarvan 42 op optie A.  
Hier werd gevraagd of de speelplaats niet meer natuurlijk kon worden ingericht en eventueel verplaatst naar 
de omgeving van de fietstunnel. Verplaatsten is geen optie omdat wij ernaar streven dat speelplaatsen zo-
veel mogelijk centraal in een buurt liggen zodat kinderen relatief dicht bij hun huis kunnen spelen. Vooral 
voor de kleinere kinderen is dat van belang.  
 
Natuurlijk spelen is overal in opkomst en ook de gemeente Meppel staat hiervoor open. Wel zijn we van me-
ning dat dit moet aansluiten op het gebied waar de speelplaats is gesitueerd. De speelplaats moet dan ook in 
een natuurlijke omgeving liggen. Dit soort speelplaatsen nodigen ook uit tot creatief spelen waarbij vaak ma-
terialen uit de buurt verzameld worden om bijvoorbeeld hutten van te bouwen. Op zich is dat geen pro-
bleem, maar niet in midden in een woonstraat waar dit al snel als rommelig wordt ervaren.  
 
Planning 
De speeltoestellen zijn een paar weken geleden besteld en met de aannemer is de afspraak gemaakt dat hij 

eind september of uiterlijk begin oktober gaat plaatsen. 
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Het is alweer twee jaar geleden dat het Wijkplatform Koeberg uit het zicht ver-
dwenen is. De grote wijkthema’s waren afgerond. Hiermee was het wel even 
goed zo. In 10 jaar tijd zetten vele betrokken wijkbewoners hun tanden in de 
revitalisatie van de wijk Koedijkslanden om de bewonersinbreng waar te ma-
ken.  
 
Een greep hieruit: winkelpleingebied, scholengebied, buurtparticipatie met Pipo
-wagen, De Koeberg, verkeersveiligheid, etcetera. Na 2 jaar radiostilte lijkt het 
erop dat de vraag en behoefte aan een soort wijkplatform weer terug te keren. 
De wijkwethouder zou sowieso blij zijn met een wijkgesprekspartner. De vraag 
is natuurlijk vooral of de wijk er zelf waarde in ziet. Een oude bekende van ons, 
Joop Stokkers (eerste 5 jaar voorzitter van het wijkplatform) fiets nog met grote 
regelmaat door de wijk. Wijkbetrokkenheid kleeft aan Joop. Paar maanden ge-
leden trok hij weer aan mijn mouw: “Is de tijd niet rijp voor nieuwe bewoners-
initiatieven? Zullen we de vraag los gaan maken in de wijk?” Prachtig zulke initi-
ators. Door corona hielden we even pas op de plaats, maar we pakken de draad 
direct na de zomer op.   
 
 

Orientatie 
 In de nazomer organiseren we een bijeenkomst van waar we van gedachten kunnen wisselen over een moge-
lijke vorm van een wijkplatform. Een greep uit mogelijk thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoor-
beeld: de toekomst van de wijk, sociale samenhang, leefbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, verkeers-
veiligheid. De eerste vraag die we ons stellen: ‘is er levensvatbaarheid voor een bewoners- of wijkplatform in 
de wijk Koedijkslanden, Slingenberg en Berggierslanden’?  
 
Kom er bij  
Heb je belangstelling om samen met Joop deze levensvatbaarheidsvraag te ontdekken?  
Twijfel niet en meld je snel aan. Mail o.v.v. ‘wijkplatform’ naar Werner Hoff (wijkteam WDW): 
w.hoff@welzijnmw.nl 

Jongeren hebben het in corona tijd niet makkelijk gehad met de lockdown. Verveling slaat toe met als logisch 
gevolg: elkaar opzoeken op straat. Een prachtige plek voor de jongeren was onder andere de skatebaan. Ver-
schillende groepen met diverse doelen kwamen samen, waaronder de pure skaters. Met deze groep wordt geke-
ken hoe de skatebaan verbeterd zou kunnen worden. Een andere groep kwam hier alleen ‘chillen’.  De buurt 
melde regelmatig dat er sprake was van overlast.  Een aantal jongeren wilden graag hier wat mee doen. Zij na-
men initiatief om bij een aantal buren aan te bellen om hierover te spreken. Daarnaast ontstond een werkgroep-
je van een aantal jongeren die wat voor de buurt terug wilde doen. Samen met het jongerenwerk en de BOA 
maakten zij een draaiboek voor een leuke middag voor de kinderen en jongeren uit de buurt.  

Er zou een grote stormbaan komen, oud Hollandsche spelletjes en bubbelvoetbal. En ‘s avonds een buurtpicknick 
met een uitnodiging voor de buren om met de jongeren in gesprek te kunnen komen.  Helaas moesten we het 
afblazen vanwege het slechte weer. De buurt is daarom uitgenodigd in De Koeberg voor een goed gesprek met 
elkaar. Conclusie was dat de overlast best mee valt. De jongeren namen een aantal punten mee om rekening 
mee te houden. De muziek wat zachter, niet met een skateboard nog laat over de stoep en de rommel oprui-
men. Met koffie en gebak was het een succesvolle avond waar de wijkagent, de boa’s, jongerenwerk, buurtbe-
woners en jongeren goed op terug kunnen kijken.  

Myrthe Lugtmeier, 
Jongerenwerker Welzijn MensenWerk  

 

mailto:w.hoff@welzijnmw.nl


 10 

 

     Danielle van Oosten is vrijwilligster in De Koeberg. Danielle vormt deel uit van de  
     prachtige parelenketting aan vrijwilligers in De Koeberg. Zij brengt behalve haar  
     positieve inbreng, enthousiasme, gezelligheid ook visie mee. Het vrijwilligerswerk 
     verrijkt haar door haar mensvisie, waarden, en met krachtige opvattingen, die  
     overigens hout snijden. Mijn conclusie is: “Dit is geen vrijwilligster, dit is een  
     ‘partner in crime’ waar ik mijzelf professioneel aan kan slijpen.   

Danielle: “De groep die ik ondersteun is precies de juiste doelgroep waar zo hard vrijwillige ondersteuning bij 
nodig is. Het gaat om mensen die niet in de geindiceerde psychische zorg hoeven, maar ondertussen toch 
kwetsbaar zijn in het persoonlijk welzijn en sociale leven. Dan is het mooi dat we voor deze mensen in De Koe-
berg een perfecte voorziening kunnen creëren. Het is fijn dat we iets structureels bieden waar de deelnemers 
naar uit kunnen zien. Het voegt iets toe aan het dagelijks welzijn. Net dat kleine moment van samen praten, 
aandacht voor elkaar, een spel en samen lunchen.” 

“Er zijn best veel mensen waarvan ik haast zeker weet ‘die voelt zich 
alleen of eenzaam’. Ik zie gewoon hoe het bij hen afstraalt. Er zijn men-
sen die ervaren het als te veel moeite, om te investeren om zichzelf 
echt weer wat beter te voelen. Op zo’n moment raak ik gemotiveerd. 
In het werk probeer ik vaste patronen waarmee mensen zichzelf hin-
deren te doorbreken. Dit kan alleen wanneer ik stukje bij beetje ver-
trouwen weet te winnen. Je zult me niet horen meepraten of iemand 
zien redden. Ik probeer eerlijk en waardig mensen inzicht te bieden dat 
er ook een ander perspectief is“. 

Danielle is gericht op het aanmoedigen van de eigen verantwoordelijk-
heid. In de kleinste dingen. “Het is mijn verlangen dat dit doorwerkt in 
de groep zelf. Dat de groep vervolgens samenwerkt, en voor elkaar 
verantwoordelijkheid neemt. En elkaar gaat aanmoedigen. Immers 
mensen hebben mensen nodig. Ja toch?! Ik geloof in de relatievor-
ming, elkaar blijven waarderen, met als gemeenschappelijke deler de 
ontmoeting om er voor elkaar te zijn. Ik hou van mensen. Dit is mijn 
passie. Die deel ik hier, en ook in onze kerk de Empower Church.” 

Het is aannemelijk dat de coronacrisis voor Danielle een monsterklus was om sociaal te overleven. Zij riep dan al 

in heel vroeg stadium dat wat haar betreft De Koeberg zo snel mogelijk open moest. “Mensen moeten elkaar 

ontmoeten. Ik ben geen voorstander van corona-achtige woorden zoals de ‘1,5m-samenleving’. Vreselijk! Laten 

we alsjeblieft gewoon doen. Ja, wel bewust zijn van het risico, maar laat de overheid alsjeblieft geen coronawet 

opleggen. Geef elkaar de ruimte, en geef elkaar de keuze of het kan. Respecteer elkaar. Ja, ik kom dicht bij de 

mensen. Ik vraag ze of ik kan helpen bij het aandoen van de jas. Als dit fijn aanvoelt, en de deelnemer vindt het 

prettig, dan doe ik dit zonder enige twijfel. Mijn verwachting is dat we als samenleving met ons allen beter hier-

op gaan instellen.” 

Zal dit logo komend jaar weer te zien zijn bij u in de 

wijk en in Meppel? 
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Voor mij zit Jenneke Broek, net terug van een wijkroute langs cliënten woonachtig in de wijk. Jenneke is 27  jaar, werkt on-

dertussen al 4 jaar voor het Icare wijkteam Koeberg in de wijk Koedijkslanden/Berggierslanden. Hiervoor werkte ze in een 

ziekenhuis. Maar de wijk is toch echt haar ‘ding’. Ze vertelt enthousiast over de afwisseling in haar baan, de vrijheid. “Het is 

fijn om bij de mensen thuis te komen. Je voelt je veel meer betrokken, ik ken hun hierdoor al lang en goed. Ik geniet van de 

verscheidenheid.” 

Als wijkverpleegkundige werkt ze veel samen met andere partners in de wijk. Die dynamiek is mooi.  Jenneke werkt vanuit 

de huisartsenpraktijk Rembrandt van Rijn en is ook vaak in De Koeberg te vinden.  Zo werkt ze samen met de partners van 

De Koeberg. Een project waarin wij oa. samenwerken met Noorderboog, Buurtzorg, Welzijn Mensenwerk in is het Huiska-

merproject. 

 

Hoe heb jij jouw werk in de hectische coronaperiode beleefd? 

“Hier in de wijk is het gelukkig vrij rustig gebleven. Natuurlijk hielden we steeds rekening met een mogelijke uitbraak in on-

ze omgeving, maar die bleef uit. Uiteraard was dat niet te voorspellen. Iedereen werkte vanuit die onzekerheid. Je wist het 

gewoon niet. Ondanks dat, had Icare al snel voor onze regio Zuid-West-Drenthe een specifiek corona-team samengesteld. 

Dit is een team met vaste medewerkers. Zij waren alleen maar belast met één taak: mensen met corona-verschijnselen 

(covid-19) verzorgen. Zij gingen met alle beschermingsmaatregelen naar de betreffende cliënten. Dit gaf veel rust, zodat de 

andere wijkteams zich konden richten op reguliere zorg. Zelf deed ik met een aantal andere wijkverpleegkundigen de coör-

dinatie van het coronateam. We draaiden bereikbaarheidsdiensten waar medewerkers cliënten kon aanmelden en vragen 

konden stellen. Wat mooi is in deze tijd, is dat we als organisaties elkaar ook hielpen. Zo konden kleiner thuiszorgteams van 

andere organisatie een beroep doen op ons coronateam.  

 

Hoe heb jij deze achterliggende periode ervaren?  

“Het was wel druk in de coronaroute, veel meldingen en dyna-

miek en veel overleg met elkaar om het beleid weer bij te stellen 

als dat nodig was.   

Toch was er ook grote saamhorigheid. Cliënten dachten ook mee. 

Zo van: ‘jullie zijn zo druk nu, misschien moet ik maar een keer 

overslaan met douchen’. Dit was hartverwarmend om mee te ma-

ken. Ook accepteerden de cliënten dat we vaker telefonisch af-

stemden, zodat we niet bij de cliënten extra over de vloer kwa-

men en daarmee het besmettingsgevaar vergroten.  

Tegelijkertijd merkten we dat er ook mensen meer alleen kwamen 

te staan. We hoorden bijvoorbeeld dat mensen contacten misten; 

zo werden de activiteiten van De Koeberg ook gemist.” 

 

Heb je nog een nabrander?  

“Je kunt goed merken dat veel geplande operaties in de ziekenhui-

zen weeruitgevoerd worden. Dat is fijn nu kunnen we de reguliere 

zorg weerverlenen. Het coronavirus is nog steeds in Nederland 

aanwezig, het is nog steeds belangrijk om de maatregelen volgens 

het RIVM op te volgen. Laten we hopen dat een tweede golf uitblijft!  
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Maandag                                                                 
10.15 - 11.30 uur Huiskamer (begeleide activiteit; opgave 

via  De Koeberg)                                                                                                                                                        

Dinsdag                                                                 
09:30 - 11:30 Koffie-ochtend (tweede kopje koffie/thee gra-

tis), bij belangstelling kunt u zich melden bij De Koeberg                                                                                                          

16:00 - 17:00 inloopspreekuur wijkteam (gemeente Meppel, 

Politie, Woonconcept, Welzijn en wijkverpleging. 

De koeberg is een wijkpunt voor alle wijkbewoners.  We hebben echter veel oudere bezoekers. Vanwege de corona-situatie zijn wij 

dan ook genoodzaakt om scherp op de maatregelend te letten. Enkele activiteiten staan nog voorlopig op een lager pitje. Geregeld 

zullen we kijken welke activiteiten wij weer met gepaste maatregelen kunnen oppakken. Uiteraard staan we altijd voor klaar om met 

u in gesprek te gaan. U kunt voor uw vragen altijd bij De Koeberg langskomen, aan- of opbellen.  

Volg ons op….. 
https://www.facebook.com/DeKoeberg/ 

@DeKoeberg  

W.hoff@welzijnmw.nl 

www.wijkconnect.nl/meppel/koedijkslanden/ 

Colofon  

Adres gegevens: 
De Koeberg, Team De Koeberg 
7944 XX Meppel 
Rembrandtplein 83  
T: 0522 859 729 (Koeberg) / 085 2731444 (Welzijn Mensen-
werk) 
Datum van uitgave: 
Juli 2020 
Uitgever:  Gemeente Meppel 

 
 
 

Redactie: 
Team De Koeberg; interviews door Werner Hoff 
Team De Koeberg werkt oa samen met:  

Icare, Noorderboog, Cosis, Welzijn Mensenwerk, Wijk- en dorpsge-

richt werken, Icare Ledenvereniging, Winkelcentrum Koedijks-

landen 

VIA ook weer fysiek mogelijk: VIA Op Afspraak! 

Het leven is soms knap ingewikkeld: ingewikkelde wetten, lastige formulieren en digitale wirwar. Maar ook als uw situatie wijzigt: van 
verlies van baan of gezondheid, pensioen, scheiding en opgroeiende kinderen. Wie heeft er nog overzicht?  

Met al deze vragen kon u bij ons langskomen op het VIA-spreekuur, voor Voorlichting Informatie en Advies. Door de corona-
maatregelen is er al enkele maanden geen fysiek VIA-spreekuur mogelijk geweest. De afgelopen maanden hebben wij u zoveel moge-
lijk telefonisch geholpen en dat kan nog steeds.  

Maar sinds 7 juli kunt u ook fysiek weer bij ons terecht! Het is nog niet mogelijk om spontaan langs te komen: we vragen u om eerst 
een afspraak te maken. Dit kan via het algemene telefoonnummer 0852731444. U heeft de volgende mogelijkheden: 

Op de dinsdag op de Poele (adres) van 09:30 tot 11:30 uur 
Op de woensdag op de Koeberg (adres) van 13:30 tot 15:30 uur 
Op de donderdag op Wijkcentrum Oosterboer (adres)  van 16:30 tot 18:00 uur 

 Wij willen u vragen om een dag van tevoren de afspraak te maken zodat de vrijwilliger zich op uw komst kan voorbereiden. Voor een 
afspraak donderdag kunt u zelfs tot 12:00 bellen!  

De vrijwilligers staan dan klaar om u verder te helpen. Soms concreet door een (digitaal) formulier in te helpen vullen, soms met een 
helpend gesprek of door u juist door te verwijzen. En als ook wij het niet weten, helpen we u zoeken!  

Vanzelfsprekend zullen we alle richtlijnen van het RIVM volgen bij uw bezoek. Dus heeft u een vraag of hebt u hulp nodig: bel ons en 
maak een afspraak. We zijn blij u weer echt te kunnen ontmoeten! 

Informatie: https://www.welzijnmw.nl/gemeente-meppel/via/  

Woensdag                                                                                     

13:30 - 15:30 VIA spreekuur, voorlichting informatie en advies op 

afspraak   

Donderdag                                                                         
09:30 - 11:30 Koffie-ochtend (tweede kopje koffie/thee gratis)    bij 

belangstelling kunt u zich melden bij De Koeberg                                                                 

Vrijdag                                                                                                                 
10.15 - 13.00 Geheugensteunpunt op de even weken 

 

https://www.welzijnmw.nl/gemeente-meppel/via/

