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Nieuwsbrief
Herinvoering van de naam van de wijkkrant,
In 2007 zijn we op aandringen van de toenmalige wethouder Ko Scheele begonnen met het wijkplatform KoedijkslandenBerggierslanden.
Hij vond het noodzakelijk en wenselijk een contact platform in de wijken in Meppel te hebben. Een landelijk fenomeen
kwam ook in Meppel van de grond.
Tijdens een informatieavond in de aula van RSG Dingstede werd het nut van een dergelijke club toegelicht door de wethouder. Een aantal inwoners heeft op de oproep gereageerd en zo was een wijkplatform in onze wijk werkelijkheid.
Enige tijd later werd de club door de wethouder geïnstalleerd. Eerst onder aanvoering van Welzijn Meppel en na enige
tijd werd een voorzitter uit geleding gekozen.
Ter informatie aan de wijkbewoners moest er natuurlijk ook een soort wijkkrant komen. Ook moest een naam voor de
krant worden bedacht. Ter gelegenheid hiervan werd een actie op touw gezet om tot een naam te komen. In het toenmalige gemeentelijk infoblad werd een oproep geplaats. De mooiste naam zou gekozen worden tot winnaar.
Klaas Schilperoord , een van de bestuursleden van het eerste uur, opperde de naam “De Bergkoerier”. Deze naam werd
gekozen voor de uit te brengen kranten.
De winnaar ( en ook de overige leden ) werd getrakteerd op een ballonvaart boven Meppel.
Een geweldige ervaring. In de wijkkrant werd daar verslag van gedaan.
Ter herinnering en ere aan het gedreven wijkplatform lid Klaas Schilperoord is in overleg met de nieuwe leden van het
wijkplatform de naam “De Bergkoerier” terug op de voorpagina van de krant.
Joop Stokkers
(oud voorzitter en nu weer lid van het wijkplatform)
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Wijkplatform de Koeberg
Het is nog niet zolang geleden dat de voorzittershamer is doorgegeven en het wijkplatform van
de Koeberg weer nieuw leven is ingeblazen. En waar ga je dan beginnen. Eerst maar eens inlezen en horen wat er allemaal al gedaan is. En wat er allemaal nog speelt. Dit was best een klus.
Voor de Berggierslanden speelt vooral verkeer, energiegroep, en de ontwikkelingen omtrent de
nieuwe speelplaatsen. Wij hebben voor zover mogelijk contact gezocht met de werkgroepen
om daar waar mogelijk op elkaar af te stemmen. En elkaar op de hoogte te houden en te versterken. Twee weten meer dan een.
In de Koedijkslanden zijn wij bezig met de buurt op zich. Met name de leefomgeving. Dus schone straten. Geen grofvuil naast de ondergrondse containers, (dit zien wij ook in de Berggierslanden) en verzorgde tuinen. In samenwerking met Woonconcept proberen wij hier bij te helpen.
Wat wij zien word besproken en doorgegeven om het vervolgens op te lossen.
Ook zijn wij bezig met het in contact te komen van de buurtverenigingen in de Koedijkslanden
en de Berggierslanden. Ook hier willen wij kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Samen
optrekken is beter dan zelf het wiel opnieuw uitvinden. En wij hopen dat er nieuwe mooie activiteiten voor de wijken uit komen.

Als eerste activiteit voor de Wijken Slingenberg, Koedijkslanden, en de Berggierslanden staat
voor 10 november de energietransitie op de agenda. Vanaf 19.30 tot 22.00 uur bent u welkom
in het wijkcentrum de Koeberg. Deze avond wordt u meegenomen wat de energietransitie voor
u/ons kan betekenen. Een avond vol interactie, spel en gesprekken. Maar vooral als thema:
energie neutraal de toekomst in.
Heeft u belangstelling voor deze (onafhankelijke) avond mail dan naar JoannieHuisman@gmail.com Helaas is er plek voor max 50 pers dus laat zo snel mogelijk weten of u/jij er
bij kunt zijn. De koffie staat klaar.
Zoals u leest is er veel gaande. En over wat er gebeurt houdt het wijkplatform van de Koeberg u
gewoon op de hoogte.

Namens het gehele wijkplatform de Koeberg,
Annie Huisman, voorzitter
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Wijkplatform de Koeberg

DUURZAAMHEIDSAVOND
Het wijkplatform van de Koeberg wil u meenemen in de
verduurzaming d.m.v informatie, spel, interactie
10 november
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur
Rembrandplein 83, 7944 GC Meppel
(De Koeberg)
De koffie & thee staan klaar!

Invulling van de avond:


Prof. F. Pierie & zijn team nemen u mee in wat de verduurzaming
inhoudt.



Vervolgens nemen zij u mee d.m.v. het energietransitie spel, inzicht te
krijgen in wat de verduurzaming voor u betekent.



Mogelijkheid tot stellen van vragen.
Inschrijven (max. 50 pers.) kunt u doen via,
joanniehuisman@gmail.com

Neutraal
de toekomst in!
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Gezocht!
REDACTIELEDEN NIEUWSBRIEF DE BERGKOERIER
In de vorige wijkkrant (zomer-editie) hebben de broers Sandor en Dylan Godefrooi zich aan u
voorgesteld als nieuwe redactie van onze wijkkrant/nieuwsbrief. Helaas hebben zij door persoonlijke omstandigheden hiermee alweer moeten stoppen waardoor er ruimte is voor nieuwe
vrijwilligers die het leuk lijkt om een aantal keer per jaar te helpen een leuke nieuwsbrief uit te
brengen! Vooral als je affiniteit hebt met computers en opmaak (Publisher of een ander geschikt programma) ben je van harte welkom! Ook voor ideeën aanleveren voor de wijkkrant of
interviews doen en stukjes tekst en/of foto’s aanleveren ben je van harte welkom!

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met sociaal werker/opbouwwerker Muriël Winter,
m.winter@welzijnmw.nl of 06– 82159136.

VERSTERKING WIJKPLATFORM SLINGENBERG
Het wijkplatform de Koeberg is op zoek naar iemand die vanuit de Slingenberg zitting wil
nemen in het bestuur of voor dit stukje Meppel de spreekbuis wil zijn. Heb jij tijd en zin om dit
te gaan doen. Mail dan naar Annie Huisman: joanniehuisman@gmail.com of Muriël Winter:
m.winter@welzijnmw.nl (06– 82159136).

VRIJWILLIGERS DE KOEBERG
Wij hebben vaak plek voor nieuwe vrijwilligers, zoals: gastvrouwen/gastheren, koffie en drankjes schenken, koks of gastvrouwen/heren voor het eetcafé enz. Lijkt het u leuk ons
vrijwiligersteam in de Koeberg te koken versterken? Neem voor meer informatie contact met
ons op via: 0522-859729 of stuur een mail naar d.willems@welzijnmw.nl of
m.winter@welzijnmw.nl
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Prijsvraag
TERUG IN DE TIJD!
De vraag luidt:

Wie weet welke weg hier wordt aangelegd?
Weet u het goede antwoord?
Stuur dan een mail voor 15/12/2021 naar: j.w.stokkers@kpnmail o.v.v. ‘Prijsvraag Bergkoerier
najaar 2021’ en wie weet wint u een leuke attentie!
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)
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Interview: Anna van der Breggen
Anna van der Breggen: een wielersporticoon stopt.
Door: Joop Stokkers

Onlangs werd in de Meppeler Courant melding gedaan van het feit dat je inwoner bent geworden van Meppel.
En dan nog wel in het bijzonder in een van onze wijken.
Hierop heb ik via de sociale media aangegeven “De Toekomstige Sportvrouw” van het jaar in het verzorgingsgebied van de Meppeler Courant. De verkiezing vond normaal elk jaar plaats, maar de corona …..
Wellicht vindt op termijn weer een verkiezing plaats. Een bekende Meppeler journalist gaf aan dat er weer een
verkiezing volgt.
Het wijkplatform Koedijkslanden-Berggierslanden, waarvan ik deel uit maak, brengt 3 tot 4 keer per jaar een
wijkkrant uit, zoals je misschien inmiddels hebt gemerkt.
Op zondag 26 september 2021 beëndigde jij als, onze wijkgenoot. je actieve sport carriėre met de deelname
aan het Wereld Kampioenschap in Leuven België.
“De laatste 2 rondjes reed ik met kippenvel”, was te lezen in de Telegraaf. Jij bezorgde ook vele supporters kippenvel de achter ons liggende jaren.
Vanaf 2009 verzamelde je als profwielrenster een grote erelijst: Olympisch Kampioen, 3 wereldtitels en zeer
vele overwinningen in ander koersen over de wereld. Een fantastisch enorm Palmares werd je deel met niet te
vergeten 3 X het eindklassement in de Giro Rosa.
De mooiste overwinning was het WK 2018 in Innsbruck , vertelde Anna mij.
De prachtige foto werd geschoten tijdens het WK van 2020 in Imola.
Met de vijfde plaats in het WK in Valkenburg in 2012 kondigde jouw talent zich al aan.
Als ploegleider van SD Worx vervolg je het wielerleven.
Uiteraard veel succes gewenst met deze nieuwe uitdaging.

Joop Stokkers,
Lid van het wijkplatformteam.
Koedijkslanden/Berggierslanden
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Anna van der Breggen in actie

Anna van der Breggen tijdens het WK van 2020 in Imola.

Even voorstellen: stagiaire Jolien Horstede
Hoi lezers van de wijkkrant,
Mijn naam is Jolien Horstede, ik ben 18 jaar oud en kom uit Rouveen. Ik doe de opleiding
Sociaal werk – Niveau 4 op het Deltion College in Zwolle. Ik zit nu in zowel mijn 3de als
laatste schooljaar van deze opleiding. In mijn vrije tijd werk ik in een restaurant/hotel. Dit
doe ik met veel plezier.
Voor mijn opleiding loop ik dit gehele schooljaar stage bij Welzijn Mensenwerk. Vorig
schooljaar heb ik ook stage gelopen bij Welzijn Mensenwerk en het beviel me zo goed dat
ik besloot te blijven :) Ik loop stage in locatie de Koeberg, in de Koedijkslanden.
Muriël Winter is mijn stagebegeleidster.
Het contact met de doelgroep en mensen kunnen helpen, vind ik het mooiste aan mijn stage. Ik ben onder andere actief
bij het VIA-spreekuur, ik ga regelmatig op huisbezoek en ik help sinds kort bij het eetcafé elke woensdagavond in de
Koeberg.
Ondanks ik nu al meer als een jaar stage loop bij Welzijn Mensenwerk, blijf ik nieuwe dingen leren en blijf ik mijzelf
ontwikkelen. Ik vind het fijn dat er daarvoor ruimte is bij Welzijn Mensenwerk. Ik kijk met veel plezier uit naar wat nog
komen gaat dit schooljaar en ik hoop nog veel te kunnen betekenen voor andere mensen!
Groetjes,
Jolien Horstede
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Living Lab
LivingLab is inmiddels begonnen aan het tweede seizoen in Meppel. Vorig jaar sloten wij de
projecten af met ouderen tijdens het festival van het goede leven en dit jaar starten wij met jongeren uit de wijk. Na vele mooie projecten die door studenten en ouderen uit de wijk vorig jaar
zijn gepresenteerd zijn wij nu bezig om te kijken hoe wij deze projecten daadwerkelijk kunnen
realiseren. Achter de schermen wordt daar hard aan gewerkt. I

Festival van het goede leven

In september klonk het startschot voor de studenten die dit jaar jongeren uit Meppel gaan
benaderen om het goede leven te onderzoeken. Op dit moment zijn wij hard op zoek naar
jongeren die samen met de studenten LivingLab willen ervaren. We willen er graag voor zorgen
dat Meppel een nog betere plaats wordt voor jongeren en dat zij zich ook thuis voelen. Dit doen
we door middel van plezier in het team, praten over ‘’good life’’ en een idee designen.
In het LivingLab zijn studenten bezig om samen met de bewoners uit de wijk en professionals om
te werken aan de ontwikkeling en realisatie van nieuwe producten en diensten die het goede
leven ondersteunen en versterken. Ontmoeten en samenwerken zijn de uitgangspunten van
LivingLab.

Creatieve sessie
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Living Lab en jongerenwerk
Studenten van het Living Lab gaan samen met het jongerenwerk in november en december de
buurten en wijken in om te spreken met jongeren vanaf 16 jaar. Zij willen graag onderzoeken wat
er onder jongeren speelt en wat hun behoeftes zijn oftewel wat is een goed leven? Ook zijn ze
opzoek naar jongeren die hier ook verder over na willen denken en mee willen doen tijdens een
langdurig project. Ze zullen op verschillende plekken in Meppel aanwezig zijn met de gekleurde
bus van het jongerenwerk.
Voor vragen of ideeën kunt u terecht bij jongerenwerker Myrthe Lugtmeier: 06-48467771 of
m.lugtmeier@welzijnmw.nl

Jongerenwerk
Voortgang van upgrade Skatepark Hesselingen
Vorig jaar oktober kwamen een aantal jongeren in contact met het jongerenwerk. Zij gaven aan dat het skatepark zeer verouderd was en zij daarom graag iets nieuws zouden willen. De jongeren zijn een aantal keer bij
elkaar geweest om hun eerste plannen op papier te zetten. Koen en Binie (2 zeer ervaren skaters) zijn samen
met Bas Bolding en Myrthe het plan verder gaan uitwerken. De buurt is geïnformeerd en vanuit daar kwamen
positieve reacties op de ideeën. De buurt wil graag dat het park een upgrade krijgt ook om overlast te voorkomen en een fijne speelplek te creëren voor kinderen en jongeren. De commissie is al bezig met het kijken naar
de mogelijkheden voor financiering en heeft afgelopen 14 oktober ingesproken bij de raadscommissie. Het voorstel werd ook daar zeer enthousiast ontvangen. Op 28 oktober komt het vervolg tijden de gemeenteraad
vergadering.

Koen en Binie aan het woord bij de raadscommissie
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Wijkplatform & jeugd
Wijkplatform Jeugd
Het jongerenwerk en het wijkplatform is op zoek naar jeugd die zich wil hardmaken voor de
wijken van de Koeberg. We zoeken jongeren vanaf groep 8 die willen mee denken en mee
helpen voor leuke activiteiten voor deze buurt.
Voor vragen of ideeen kun je terecht bij jongerenwerker Myrthe Lugtmeier: 06-48467771 of
m.lugtmeier@welzijnmw.nl

Jongerenwerker Meppel: Myrthe Lugtmeier

Het ‘wijkplatform de Koeberg’ vergadert (maandelijks) in de Koeberg

In het wijkplatform de Koeberg nemen deel: Madzy Madarbaks, Joop Stokkers, Thijs Visser, Sandor Godefrooi,
Marlot Niemeijer (wijkregisseur), Annie Huisman. Niet op dë foto: Joke Massalt en Muriël Winter.
(Eenmalig aangeschoven op deze foto’s: voormalig wijkregisseur van onze wijken Najib Ouaamar en wethouder
Jaap van der Haar.)
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Activiteiten ‘’De Koeberg’’ 2021
Activiteitenoverzicht:
Maandag
10:30 tot 13:00: Huiskamer de Koeberg (besloten groep)
Dinsdag
09.00 tot 12.00: wandelgroep Nieuwe wandelaars graag vooraf aanmelden.
09.30 tot 11.30: Koffieochtend
16.00 tot 17.00: inloopspreekuur Wijkteam wijk en dorpsgericht werken
Gem. Meppel, Politie, Woonconcept, Welzijn en Wijkverpleging.
Woensdag
09.30 tot 11.30: Creaochtend verzorgd door De Koeberg
Wekelijks een andere activiteit. Eigen bijdrage € 1,50 per keer incl. 2 kopjes koffie/thee.
Graag vooraf aanmelden.
13.30 tot 15.30: VIA (Voorlichting, informatie & advies) spreekuur
Uitsluitend op afspraak: 085-273 14 44
17.00 tot 18.30: Eetcafé, opgave in de Koeberg of telefonisch
19:00 tot 21:30: elke 1ste woensdag van de maand BINGO graag vooraf aanmelden.
B 19.00 tot 21.30: elke 3de woensdag v/d maand Quiltbee start 17 september.

Donderdag
09.30 tot 11.30: Koffieochtend
13.15 tot 17.00: klaverjassen opgave bij aanvang activiteit.
Vrijdag
10.30 tot 13.30: Geheugensteunpunt even weken
19.30 tot 23.30: Bordspellenavond elke 2de of 4de vrijdag van de maand.
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Openingstijden en prijzen zijn onder
voorbehoud van wijzigingen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via:
0522:859729 of stuur een mail naar
d.willems@welzijnmw.nl of m.winter@welzijnmw.nl
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Voorlichting Informatie en Advies
VIA is fysiek mogelijk, maak wel eerst een afspraak!
Het leven is soms knap ingewikkeld: ingewikkelde wetten, lastige formulieren en digitale wirwar. Maar ook als uw situatie wijzigt: van
verlies 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 coronamaatregelen is er al enkele maanden geen fysiek VIA-spreekuur mogelijk geweest. De afgelopen maanden hebben wij u zoveel mogelijk telefonisch geholpen en dat kan nog steeds.
Het is 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 op dit moment de volgende mogelijkheid:
Op de woensdag in de Koeberg (Rembrandtplein 83) van 13.30 tot 15.30 uur
Wij willen u vragen om een dag van tevoren de afspraak te maken zodat de vrijwilliger zich op uw komst kan voorbereiden.
Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar weer uitbreiden naar onze locaties in Haveltermade en Oosterboer.
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 wij 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/

De Koeberg is een wijkservicepunt voor alle bewoners van de Koedijkslanden,
Berggierslanden en de Slingenberg. Wij willen een herkenbaar servicepunt zijn,
midden in de wijk tegenover (of naast) de Jumbo. Dit voor iedereen met vragen op
het gebied van zorg, welzijn, activiteiten en wijkgerichte vragen.

Colofon
Adres gegevens:
De Koeberg,
7944 XX Meppel
Rembrandtplein 83
Uit geef datum:
november -2021
Uitgever:
Gemeente Meppel

Vormgever:
Wijkplatform De Koeberg
Redactie:
Wijkplatform De Koeberg
Wijkplatform De Koeberg werkt samen met:

Volg ons op…..
https://www.facebook.com/DeKoeberg/
m.winter@welzijnmw.nl
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