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Team De Koeberg
De zomer is een feit! Voor velen is de
zomer een tijd voor ontspanning, ijs eten,
vakantie vieren. Dit is wat we iedereen
toewensen. De zomerperiode kan ook
ondersteunend zijn om te herstellen, te
bezinnen, op te laden en om even terug te
kijken. Zo kijken we met deze nieuwsbrief
ook even terug naar het afgelopen kwartaal. Er zijn weer prachtige initiatieven en
activiteiten geweest in onze mooie wijk.
En we kijken vooruit wat er van start gaat
na deze zomer. Een hele fijne voortgang
van de zomer toegewenst!
Hartelijke groet, Team De Koeberg
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De Koemarkt begint een ware traditie van de wijk te worden. Op 22 juni jl. was het weer een prachtige dag met
veel bezoekers. De winkeliersvereniging van winkelcentrum Koedijkslanden organiseert het wijkfeest sinds het
openingsfeest van twee jaar geleden. Er waren diverse activiteiten, dj MoRRiZZ, straatcircus Ketû, De Meppelermuiters, Kofferbakverkoop, kleedjesmarkt (ruim 60 deelnemers), springkussens. Het was een echt feest!

Opening wijktuin Aak/Botter

Wellicht is het u al opgevallen, dat er op de hoek van de Aak en Botter een
wijktuin is opgebloeid. Op de landelijke burendag op 28 september zal de
opening van de wijktuin Aak/Botter plaatsvinden. Dit zal zijn onder het genot
van een hapje, drankje en gezellige festiviteiten.
Het onderhoud wordt door de buurtgenoten gedaan. Iedere zaterdag op de
oneven weken vindt er vanaf 10:00 uur onderhoud plaats. Zin en tijd om een
keer gezellig te helpen in de tuin, alle inbreng wordt gewaardeerd!
Volg de ontwikkelingen en evenementen op de facebookpagina ‘Wijktuin
Aak/Botter’
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Deze keer zetten we Jan Pomper in het zonnetje! Na aanvang van zijn
pensioen in 2016 kwam Jan via het bewonersinitiatief Berggiersgaarden in contact met sociaal werker Jan Bomers. Zo raakte Jan betrokken vanaf het begin van De Koeberg.
Jan: “Ik hiep bij de voorbereiding van de opening en ik heb alle lampen
opgehangen en bedrading bovenlangs het plafond aangelegd”. Zo is
Jan. Niks laten liggen, maar concrete klussen oplossen voor De Koeberg. Behalve als klussenman van De Koeberg, vindt Jan het ook leuk
om activiteiten te organiseren. Vorig jaar startte hij met de Klaverjasmiddag en de kaartmarathon. Jan: ”Dit is altijd leuk met lunch en een
warme maaltijd van de chinees. Samenwerken met andere vrijwilligers als Gerrie Bouman en Bert Mulder is een feestje.” Zij regelen
samen onder meer prijzen bij de ondernemers.
Heb je nog andere ideeën voor het komende jaar? “Ik zou graag iets
willen doen met kinderdisco. Dus als er belangstellenden zijn om met
mij hierover na te denken of het te organiseren? Het is leuk om kinderen van de basisscholen iets te kunnen bieden in de eigen wijk.”
Wat motiveert jou Jan?: “Gewoon onder de mensen te blijven en bezig
zijn.”

De waslijst
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Buitenspeeldag Frans Halsstraat in het water gevallen? Echt niet..….
12 juni was het weer zover. De landelijke buitenspeeldag van Jantje Beton heeft ook de Frans Halsstraat in de
greep. Ieder jaar weer een groot feest. Om 10 uur ‘s ochtends zijn alle auto’s uit de straat en wordt door een
groep straatbewoners van alles klaargezet. De pipowagen van Stichting Welzijn MensenWerk is opgehaald. De
ouders kunnen hier samen een bakje koffie of thee drinken, de voortuin van een buurman is helemaal ingericht
als pannenkoekenrestaurant (waar 200 pannenkoeken naar binnen zijn gewerkt!) en de straat ligt vol met spellen: een grote zeep buikschuifbaan, basketbal, een springkussen, groot lego, vier op een rij, stoepkrijt, enzovoort. Dit jaar was het regenachtig en koud. Maar…. Dit vonden alleen de ouders vervelend. Zij hadden zich verzameld onder de party tent en in de pipowagen. De zeepbaan schuimde nog nooit zo mooi. De vlokken zijn zelfs
in de Jan Steenstraat gesignaleerd. Aan het einde van de middag brak toch nog een klein zonnetje door. De kinderen hebben weer een geweldige middag gehad.

Buurtparticipatie is voorzichtig begonnen…..
De gemeente juicht het toe. Als buurt de omgeving leefbaar maken en houden.
Een klein begin hiervan ondervinden de bewoners van de omgeving van de
Frans Halsstraat. Er is veel met de gemeente gesproken over hoe de omgeving
ook voor kinderen leuker wordt. Het resultaat mag er nu zijn: Het ‘poep’veld is
vervangen door een tegelplateau waar weer heerlijk gevoetbald kan worden en
ook Meppel Actief wekelijks nu een sportactiviteit voor
kinderen organiseert. De bosjes waren al het domein
van spelende kinderen. Helaas werden veel bomen en
struiken gesloopt, dus is er een plan bedacht: We maken
een speelbos. De gemeente heeft materiaal en mankracht geleverd en samen met buurtbewoners is er in de bosjes een heuse hut gebouwd met 2 mooie toegangspoorten naar
de hut toe. Heerlijk buitenspelen en de fantasie op hol laten gaan. We horen hier hele
verhalen over ridders, knechten, wild schieten voor het avondeten……. Wat heerlijk dat
onze kinderen hier weer lekker bezig kunnen zijn. En…. recent is er een heeeele grote
picknicktafel geplaatst. Door de buurtbewoners zelf geregeld, met subsidie van de gemeente en gemaakt door ‘de Inloop’. De ouders kunnen zo ook heerlijk bij de spelende
kinderen zitten en ook samen een goede tijd hebben. Hij is intussen officieel ingewijd, zelfs met een fles champagne……
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Hoogste punt bereikt bij nieuwbouw aan Gerard Doustraat
Donderdag 9 mei heeft wethouder Koning samen met Martin Companje van Roosdom Tijhuis en Roelof Smit
van Woonconcept de laatste kap geplaatst. Daarmee is officieel het hoogste punt bereikt bij de bouw van de
42 energieneutrale woningen aan de Gerard Doustraat. Een mijlpaal die samen met de toekomstige bewoners
werd gevierd.
Uniek moment
Extra eengezinswoningen voor de inwoners van Meppel, die ook nog eens heel duurzaam zijn. ‘Een mooi moment om samen met de toekomstige bewoners te vieren’, zegt Roelof Smit, manager Vastgoed bij Woonconcept. ‘We zetten ons samen met de gemeente Meppel in om de wachttijd voor een sociale huurwoning te verkorten. De bouw van deze 42 woningen is een stap in de goede richting. Dankzij de goede samenwerking met
de gemeente Meppel kunnen we deze betaalbare woningen op die locatie bouwen.

Een rondje door het huis
Voor het eerst lopen de toekomstige bewoners een rondje door één van de woningen in aanbouw. Elke woning is uniek, de kleur van de gevels en inrichting van de keuken en badkamer, daarin had elke bewoner de
vrije keuze. En zo ontstaat er een kleurijke rij woningen, midden in het groen, die in december klaar moeten
zijn. De gemeente gaat samen met bewoners aan de slag om het groenplein rondom de woningen vorm te geven.
De laatste kap
Een bijzonder moment, om gezamenlijk de laatste kap te plaatsen, zegt wethouder Koning van de gemeente
Meppel. “Als wethouder zet ik
mij in om de kwaliteit van het
centrum en de woonwijken
hoog te houden. En ik vind het
ook belangrijk dat er meer
huurwoningen gebouwd worden om de wachtlijsten korter
te maken. Door de goede samenwerking met Woonconcept
doen we een stap in de goede
richting, daar ben ik blij mee. De
wijk Koedijkslanden is een levendige en groene wijk en de
toekomstige bewoners zijn
zichtbaar tevreden met het
vooruitzicht om hier te mogen
gaan wonen”.

De gemeente wil in de Nicolaes Maesstraat, Aelbert Cuypstraat, Pieter Aertsenstraat, Hendrik Goltziusstraat en
Meindert Hobbemastraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente Meppel na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan de straten en waarbij de openbare ruimte in een aantal straten (deels)opnieuw wordt ingericht. Voor de bewoners woonachtig in de betreffende straten wordt op 9 en 10 september as. een informatiebijeenkomst belegd. Deze bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
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Wekelijks vanaf maandag 16 september van 10.30 uur tot 13.00 uur De Koeberg, Rembrandtplein 83.
Een gezellige plek waar elkaar ontmoeten centraal staat. U wordt gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van de
huiskamer die u voorzien van een kopje koffie of thee. Na de koffie neemt u deel aan een activiteit uit het veelzijdige activiteitenprogramma. De ene keer een spel, dan een quiz of een creatieve activiteit. We sluiten af met
een gezamenlijke lunch.
Voor zelfstandig wonende ouderen in de Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg. De eigen bijdrage à
€3,50 per keer wordt geïnd door middel van automatische incasso. U betaalt alleen voor de keren dat u aanwezig bent. Wilt u zich aanmelden of meer informatie, dan kunt u bellen met Welzijn MensenWerk telefoonnummer 085-2731444 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur) of e-mail naar:
info@welzijnmw.nl
Huiskamer De Koeberg is een initiatief van: Welzijn MensenWerk,
Buurtzorg, Icare en huisartsenpraktijk Rembrandt van Rijn in
samenwerking met De Koeberg

Na een periode van ruim 5 jaar verlaat de MensA de inloopactiviteit op woensdagochten in De Koeberg. Het
was een mooi succes. We kijken dan ook terug op een geweldige tijd. Het team van MensA wil zich goed kunnen richten op de activiteiten in en vanuit het gebouw van de MensA.
De deelnemers willen doorgaan in De
Koeberg
Een flink aantal deelnemers van de
woensdagactiviteit voelen zich betrokken bij de woensdagochtendactiviteit in
De Koeberg. “We zijn wijkbewoners en
voelen ons hier echt thuis”. Uit de groep
zijn vijf mensen opgestaan om de schouders eronder te zetten. Als vrijwilliger
gaan zij de activiteit coördineren, programma voorbereiden en begeleiden en
oog houden voor de bezoekende mensen. De ondersteuning komt van sociaalwerk van Welzijn MensenWerk. De
activiteit is van toegevoegde waarde
voor De Koeberg. Het is een open activiteit met een grote diversiteit aan mensen. We organiseren leuke creatieve activiteiten en spelen spellen. Aan de deelnemers wordt wel een kleine eigen bijdrage gevraagd om de
kosten voor materialen, koffie en thee te dekken. Na de zomer vindt de start plaats op woensdag 4 september
a.s.
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Aan de slag met de computer in de Koeberg
In het najaar (2e helft september) gaat De Koeberg samen met de bibliotheek gratis computercursussen aanbieden.
Klik & Tik
Als u nog weinig ervaring hebt met de computer, dan is de Klik & Tikcursus heel geschikt om kennis te maken.
Wat komt er aan bod tijdens deze cursus: het toetsenbord en het werken met een muis, hoe werkt het internet, wat kan ik doen met Social Media, Facebook, Whatsapp, Skype en Instagram.
Aan de slag met je DigiD
De overheid regelt tegenwoordig steeds meer zaken via het internet. Hiervoor moet je steeds vaker inloggen
met je DigiD. U leert tijdens deze cursus hoe een aantal belangrijke sites van de overheid werken en hoe je
hiervoor je DigiD gebruikt. Bijvoorbeeld de website van de gemeente Meppel: Hoe maak ik een afspraak? Hoe
vraag ik een nieuw paspoort aan? Ook instellingen zoals de belastingdienst, het UWV online, mijnsvb.nl of
mijnoverheid.nl werken met een DigiD.
Beide cursussen kunt u gratis volgen. Elke cursus heeft vier bijeenkomsten (per week één bijeenkomst) van elk
twee uur. Bij het begin van de cursus krijgt u een cursusboek en na afloop ontvangt u een certificaat. Zodra de
cursusdata bekend zijn, worden ze in de wijkbrief vermeld.
Interesse? U kunt u alvast aanmelden bij info@bibliotheekmeppel of via 088 – 0128480.
Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, bellen we u als de cursusdata bekend zijn.

De Koedijkslanden is een AED rijker! Op initiatief van de winkeliersvereniging was er een sponsoractie gestart.
De AED hangt naast de deuropening van De Koeberg.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven.
Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. In
woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Maar daar hangen vaak geen AED’s. De Hartstichting raadt
iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die ook ‘s nachts bereikbaar is. Elke seconde telt bij een hartstilstand (bron: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-rembrandtplein-7944-meppel/donateurs
kunt )

De AED werd mogelijk door 28 sponsors
uit de wijk, waarvoor veel dank! In het
bijzonder bedanken we de heer en mevrouw Robbe . Uit dankbaarheid voor
hun trouwfeest heeft het echtpaar een
substantiële duit in het zakje gedaan,
waardoor de AED snel geplaatst kon
worden. De heer Robbe: “We zijn 60
jaar getrouwd. Als we zo een kleine bijdrage kunnen leveren om als het nodig
is iemands leven een kans te geven, dan
maakt ons dat erg blij!”
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1) Word jij Gangmaker vanuit De Koeberg? Ben je ondernemend, creatief, mensgericht, verbinder? En vind je
het boeiend om te werken aan een fijne, vitale en leefbare wijk? Dan ben jij mogelijk Gangmaker?
Je werkt samen met mensen vanuit De koeberg in de wijk aan oplossingen, vragen en initiatieven in de wijk.
2) Huiskamer De Koeberg: Als huiskamervrijwilliger in de Koeberg werk je samen met een andere vrijwilliger en
een beroepskracht voor de bezoekers van Huiskamer de Koeberg. Je stelt gezamenlijk het activiteitenprogramma op, je begeleidt en ondersteunt de activiteit, je ondersteunt bij de lunch. De besloten activiteiten zijn op
maandag van 10.30 tot 13.00 uur.
Meer weten? Ga gauw naar de website van Meppel voor Elkaar. https://www.meppelvoorelkaar.nl. Uiteraard
ben je ook welkom in De Koeberg voor een toelichting onder het genot van een kopje koffie.

Maandag

Donderdag

09:30 - 16:30 Vrije inloop

09:30- 16:30 Vrije inloop

10.30 - 13.00 Huiskamer De Koeberg (besloten begeleiding)
1 3:30 - 16:30 Sjoelen (opgave bij aanvang bij activiteit)

09:30 - 11:30 Inloopochtend (tweede kopje koffie/thee gratis)
13:15 - 16:00 Klaverjassen

Dinsdag

Vrijdag

09:30-16:30 Vrije inloop

10:30 - 13:30 Geheugensteunpunt in de even weken.

19:30 - 10:30 Wandelgroep, iedereen is welkom
09:30 - 11:30 Inloopochtend (tweede kopje koffie/thee gratis)
13:30 - 15:30 Handwerk/knutselcafé (1 x per maand, data nog
onbekend
16:00 - 17:00 Inloopspreekuur wijkteam (gemeente Meppel,
Politie, Woonconcept, Welzijn en wijkverpleging)

Zaterdag
Gesloten

Zondag
14:30 - 16:30 Vrije inloop (tweede kopje koffie/thee gratis)

Woensdag
09:30 - 16:30 vrije inloop
09:30 -11:30 Inloopactiviteit Koeberg Creatief
13:30 - 15:30 VIA spreekuur, voorlichting informatie en advies
17:00 -18:30 Wekelijks eetcafé, opgeven kan in de Koeberg
19:30 - 22:00 Elke eerste woensdagavond van de maand een
activiteit

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

NB. Tijdens de zomer zijn het programma en de openingstijden aangepast.

www.wijkconnect.nl/meppel/koedijkslanden/
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