
   

 

 
 

4e editie                                             
december 2019 

Team De Koeberg  
Het kerstseizoen is eindelijk hier en dat vieren wij graag met jullie! In deze 4e editie van onze 

nieuwsbrief kijken we terug op een aantal leuke gebeurtenissen in de wijk en de mensen die daar een bijdrage aan heb-

ben geleverd. We bespreken een aantal initiatieven die door bewoners zelf zijn opgezet, de activiteiten die binnen ons 

eigen wijkcentrum hebben plaatsgevonden en we willen graag een speciale vrijwilliger in het zonnetje zetten. Wij wen-

sen jullie hele fijne decemberdagen toe en een gelukkig, voorspoedig nieuwjaar.  

Hartelijke groet, Team de Koeberg. 
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Kleding, speelgoed en decoratieve spullen zijn dingen die op veel plekken 
in Nederland, Meppel, en dus ook de Koedijkslanden, vaak in overmate 
worden aangeschaft. Dit zorgt voor veel overproductie en draagt op lan-
ge termijn bij aan het afvaloverschot in de wereld. Wat is nou een goede manier om hier-
mee om te gaan? Evelien Visser, een bewoonster uit de Koedijkslanden, is iemand die hier 
alvast een klein begin mee heeft gemaakt. Zij is namelijk initiatiefneemster van de Recycle 
Sint speelgoedruilmarkt, die 5 en 7 november heeft plaatsgevonden in ons eigen wijkcen-

trum. Het idee achter deze markt is om het speelgoed waar je eigen kinderen op uitgekeken zijn, in te ruilen voor 
ruilbonnen, die vervolgens weer kunnen worden omgeruild voor ander speelgoed, om in dit geval cadeau te kun-
nen doen aan iemand tijdens het Sinterklaasfeest. Evelien: “Dit is duurzamer en goedkoper dan het aanschaffen 
van nieuwe spullen. Daarnaast is het ook goed voor het milieu, omdat er geen extra grondstoffen voor speelgoed 
gebruikt hoeven te worden en je het oude speelgoed niet hoeft weg te gooien”. Evelien en Hanneke Schaab, 
haar goede vriendin die heeft geholpen met het opzetten van dit evenement, waren erg tevreden over hoe de 
markt was verlopen en kijken al erg uit naar volgend jaar. Zijn jullie er dan ook bij? 

 

Dit jaar viert Meppelvoorelkaar hun 3e 
jubileum. Ruud Stiekema was zo vriende-
lijk om ons wat informatie te geven over 
de organisatie en na afloop hebben we 
van Lianne Dolstra (projectleider van 
Meppelvoorelkaar) een korte samenvatting gekregen van het event. 

Drie jaar geleden werden er vanuit de Oosterboer geluiden opgepikt van de bewoners. Men zou graag anderen willen hel-
pen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, maar de mensen wisten niet hoe ze dit moesten aanpakken. Uiteindelijk 

lieten de wijkplatforms van de gemeente hun keuze vallen op: Meppelvoorelkaar. Op de site (www.meppelvoorelkaar.nl) 
kunnen mensen hun hulpvraag of hulpaanbod plaatsen, met het idee reactie te ontvangen van iemand die ze kan helpen 

met wat ze zoeken.  

Afgelopen jaar had Meppelvoorelkaar al hun 3e jubileum, op 7 december om precies te zijn. Om dit te vieren stonden ze 
die dag met een kraampje op het kerkplein in onze stad, met warme dranken en iets lekkers voor erbij. Op deze manier 
hoopten ze contact te maken met de mensen uit de buurt en zichzelf beter kenbaar te maken in de omgeving, en dat is 

goed gelukt!  

Meppelvoorelkaar is voor iedereen; jong, oud, hulpvrager of hulpbieder. Dus als het u leuk lijkt, neemt dan vooral een kijk-
je op de site. Wie weet kunt u wat bijdragen aan andermans gelukkig nieuwjaar. 
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De waslijst 

Wijkboekenkast  

Afgelopen jaar is er een wijkboekenkast gekomen bij de Koeberg. Dit is een kast met boeken en 
tijdschriften, die door bewoners zelf worden aangevuld.  

Spelregels: 

 Kies een boek of tijdschrift dat je graag wil lezen. 

 Je hoeft het boek/tijdschrift niet terug te brengen, mag wel. 

 Als je thuis een boek/tijdschrift hebt, mag je deze in de boekenkast achterlaten. 

 Als je geen boek/tijdschrift hebt om te ruilen, dan mag je toch gewoon een boek/tijdschrift meenemen. 

 Neem gerust plaats aan onze leestafel onder het genot van een kopje koffie/thee. 

Lezen verbeeldt en verbindt. Veel plezier! 
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Beste lezers, 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Anja Brink en ik ben wijkverpleegkundige in de wijkteams van de Koedijks-
landen/Berggierslanden en Meppel Centrum. Ik ben met deze functie gestart per september 2019.  
Daarnaast werk ik 3 dagen per week als coördinerend wijkverpleegkundige voor Thuiszorg Noorderboog. 
Als wijkverpleegkundige in het wijkteam ben ik benaderbaar voor vragen die inwoners in deze wijken hebben over zorg-
verlening, zoals thuiszorg, woonzorgcentra, verpleeghuiszorg en ondersteuning bij revalidatie. Maar ook kan ik uw vragen 

beantwoorden over wanneer u een WMO-aanvraag moet doen, hoe u een indicatie bij het CIZ kan 
aanvragen en waar u dagbesteding of dagbehandeling kan aanvragen.  
Ook kan ik als wijkverpleegkundige de aanvraag voor thuiszorg voor u regelen en daarbij ook snel 
zorg inzetten. 
Als u contact met mij wil opnemen kan dat via het volgende telefoonnummer: 06-12151979. Op 
dinsdagmiddag ben ik in de Koeberg te vinden, bij het inloopspreekuur van 16:00 tot 17:00 uur, dus 
daar kunt u mij ook vinden. Als laatste kunt u uw naam en telefoonnummer bij een van mijn colle-
ga’s van het wijkteam achterlaten en dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op. 
Graag zie ik uw vragen tegemoet en hoop ik u van dienst te kunnen zijn! 
Met vriendelijke groet, 
Anja Brink. 

 

De huiskamer de Koeberg bestaat nu al ruim 2 maanden en de laatste weken is een aantal deelnemers druk bezig ge-
weest om mooie kerstkaarten te maken. Vanaf half 11 kunnen de deelnemers bij de Koeberg activiteiten volgen, die be-
geleid worden door studenten en vrijwilligers. Rond 11 uur, na de bakjes koffie/thee en wat lekkers beginnen de deelne-
mers met één van de mogelijkheden. Ze hebben de keuze om aan een spel, quiz of een creatieve activiteit deel te ne-
men.  De activiteit sluiten we altijd af met een gezamenlijke lunch. 

Wekelijks vanaf 10.30 uur tot 13.00 uur De Koeberg, Rembrandtplein 83 (besloten groep). 

Voor zelfstandige ouderen in de Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg. De eigen bijdrage is €3,50. Voor meer 
informatie kan er contact opgenomen worden met Welzijn MensenWerk op telefoonnummer 085-2731444 (ma t/m do 
8.30 tot 12.30 uur) of stuur een mail naar info@welzijnmw.nl 
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Afgelopen jaar is Woonconcept in de Gerard Doustraat druk bezig geweest met het cre-
ëren van een mooie nieuwbouw in de wijk. Sinds kort zijn de huizen af en zijn de eerste 
bewoners ingetrokken. Als nieuwsgierige stagiaires zijn wij hierop af gegaan om te kijken 
hoe het de mensen bevalt in deze wijk. Dit waren een aantal reacties die we hebben ont-
vangen: 

 
Nummer 4, meneer Schreijers 
“Mijn vrouw en ik wonen hier nu net zo’n drie weken. We hebben eerst aan de Randweg gewoond, dat ligt 
hier erg dichtbij. Onze kinderen zijn nu al een tijdje het huis uit en daarom wilden we graag iets kleiner wonen. 
Doordat we in dezelfde omgeving zijn gebleven hebben we nog steeds alles wat we gewend zijn, zoals de apo-
theek, dokter en een keus aan supermarkten. Iets wat ik wellicht nog zou willen zien in de Koedijkslanden is 
een jeugdcentrum, een plek waar jongeren creatief met elkaar bezig kunnen zijn. Dat lijkt me heel mooi”. 
 
Nummer 24, Michael Bruijns 
“Ik woon al bijna mijn hele leven in Meppel. Voor een tijd ben ik verhuisd naar Amsterdam maar ben uiteinde-
lijk toch teruggekomen, ongeveer 8 jaar geleden. Ik woonde hiervoor in het huis hier tegenover, dus ik ben lek-
ker in de buurt gebleven. Alles wat je nodig hebt, bevindt zich in de omgeving en dat bevalt me wel. Iets wat 
de buurt nog zou kunnen gebruiken? Misschien een plek waar ouderen om hulp kunnen vragen voor bepaalde 
dingen. Over hoe het internet werkt bijvoorbeeld. Of dat er wellicht een klusjesman is die ze kan helpen din-
gen op te hangen in huis, ik denk dat dat wel iets is waar sowieso die doelgroep iets aan zou kunnen hebben.  
 
Nummer 19, Jeniene Booij 
“Ik kom oorspronkelijk uit Vlissingen, maar ben al sinds mijn 5e woonachtig in Meppel. Ik heb heel lang in de 
Jan Steenstraat gewoond, en hiervoor ook nog in de Zuiderlaan. Ondertussen ken ik de omgeving dan ook erg 
goed. Ik kan het prima vinden met de buren en als we elkaar nodig hebben zullen we zeker bij elkaar aanbel-
len. Tips heb ik niet voor de buurt. Ik ben supertevreden met wat er allemaal is en zou zo niets kunnen beden-
ken wat de wijk nodig heeft. 
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Het wijkteam WDW (Wijk– en Dorpgerichtwerken) is er voor iedereen. Heeft u vragen over de buurt, straat, 
leefbaarheid, veiligheid? Maakt u zich zorgen over iets of iemand? Komt u in aanraking met een eenzaamheids-
vraag? Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij het wijkteam.  Het wijkteam probeert dan in overleg met u naar 
een oplossing te zoeken. Als wij het niet weten, dan proberen we een advies te geven. Iedere dinsdag zijn we 
tussen 16 en 17 uur in De Koeberg om u te woord te staan.  

Het wijkteam maakt op verschillende manieren contact met de wijk. Naast het inloopuur werken we intensief 
samen. Als het nodig is trekken we gezamenlijk op en zijn we in koppels op pad.   

Als wijkteam ondernemen we ook in samenwerking met buurtbewoners een gezamenlijke activiteit. Zo hebben 
we in de maand november jl. op initiatief van de buurtvereniging Onze Jan Steen een buurtschouw georgani-
seerd.  Op een zaterdagochtend zijn we met buurtbewoners op zoek gegaan naar knelpunten in de buurt die om 

een oplossing vragen. Na afloop vond een 
plenair gesprek plaats waar ook de wijk-
wethouder bij aanwezig was. Een mooie 
uitkomst is dat het wijkteam met de buurt-
vereniging in gesprek gaat over hoe er snel-
ler en beter afgestemd kan worden over 
zaken die de buurt aangaan.   

 

 

Het wijkteam is graag betrokken bij bewonersinitiatieven. In dit najaar werd de buurttuin in De Aak feestelijk  
geopend met de prachtige naam “De Luwte”.    

 

Het wijkteam bestaat uit wijkwer-
kers van de gemeente, Wooncon-
cept, politie, Welzijn MensenWerk, 
wijkverpleging en handhaving. 

 

6 

 

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 wordt slechts van u 
gevraagd om mee te werken aan een werkbare oplossing tussen beide partijen.  
             

Hoe werkt Buurtbemiddeling? 
De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar het verhaal van beide par-
tijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. 
Ze proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden. Het voor-
deel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justi-
tie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling 
uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en 
komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Meppel 
(T:06 – 10928135; E: buurtbemiddeling@swwh.nl) of vraag bij het Wijkteam WDW 
in De Koeberg 
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In deze editie zetten we Tineke Bergsma in het zonnetje! Drie jaar geleden is 
zij begonnen als vrijwilligster op de woensdag bij de eetkamer en een keer in 
de maand op zondag bij de koffiemiddag. Daarnaast staat zij altijd paraat 
wanneer de nood hoog zit qua bezetting, wat wij erg waarderen!  

Tineke is al vanaf het begin betrokken bij De Koeberg. Voordat zij bij De Koe-
berg terecht kwam had zij haar eigen ‘schuif eens aan tafel project’. Helaas 
had dit niet het resultaat wat ze graag wilde en heeft ze destijds het initiatief 
genomen om bij De Koeberg de eetavond te organiseren. 

Tineke houdt erg van koken en komt uit een bakkersfamilie. Zij heeft na de 
Havo de opleiding levensmiddelentechnologie gevolgd en is nu aan het werk 
als leidinggevende bij de fabriek Van Dijk Banket. Naast dat ze graag kookt, 
leest ze graag boeken over de advocatuur.  

Met de vraag wat ze het leukst vindt aan het werk, antwoordt ze: ‘Ik wil 
graag iets voor een ander doen. Wanneer de mensen na het eten blij en te-
vreden naar huis gaan, geeft dat een goed gevoel’. 

Ook hebben we haar gevraagd of ze nog ideeën heeft voor de toekomst en die heeft ze zeker. Ze zou het leuk vinden om 
een groter publiek te bereiken en dat er daarnaast meer verschillende doelgroepen zich gaan 
aanmelden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
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Maandag                                                                 
09:30 - 16:30  Vrije inloop                                                          

10:30 - 13:00   Huiskamer (begeleide activiteit; opgave via 

    Koeberg)                                                                                       

13:30 - 16:30  Sjoelen (opgave bij aanvang bij activiteit)  

Dinsdag                                                                 
09:30 - 16:30  Vrije inloop                                                                            

09:30 - 10:30   Wandelgroep, iedereen is welkom                                     

09:30 - 11:30  Inloopochtend (tweede kopje koffie/thee gratis)                                                                                                           

13:30 - 15:30  Handwerk/knutselcafé  (iedere laatste dinsdag 

   van de maand)                                                     

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

   Politie, Woonconcept, Welzijn en                     

   wijkverpleging)                                       

Woensdag                                                                                 
09:30 - 16:30  Vrije inloop                                                                  

09:30 - 11:30  Koeberg Creatief, inloop                                  

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

17:00 - 19:00   Wekelijks eetcafé, opgeven kan in de Koeberg                                                                      

19:30 - 22:00   Elke eerste woensdagavond van de maand is er 

    Bingo 

Donderdag                                                                         
09:30 - 16:30   Vrije inloop                                                                            

09:30 - 11:30   Inloopochtend (tweede kopje koffie/thee gratis)                                                                    

13:15 - 16:00   Klaverjassen                                                           

Vrijdag                                                                                                                 
09:30 - 16:30  Geheugensteunpunt in de even weken.                 

19:30 - 22:30  Bordspellenavond  (ieder 2e en 4e vrijdag van de 

  maand)                                                   

Zaterdag                                                                              
Gesloten                                                                                        

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

 

Volg ons op….. 

https://www.facebook.com/DeKoeberg/ 

@DeKoeberg  

teamdekoeberg@gmail.com  

www.wijkconnect.com/meppel/koedijkslanden/ 

Colofon  

Adres gegevens: 
De Koeberg, Team De Koeberg 
7944 GG Meppel 
Rembrandtplein 83  
Uitgeef datum: 
12-2019 
Uitgever:  
Gemeente Meppel 

 
 
 

Vormgever: 
Eva Kamphof.  
 
Redactie: 
Eva Kamphof, Eleen de Bruin. 

 
Team De Koeberg werkt samen met:  

Icare, Noorderboog, Cosis, Welzijn MensenWerk,  Icare 

Ledenvereniging,  Wijkteam Wijk- en dorpsgericht wer-

ken en Winkelcentrum Koedijkslanden. 

 

 

Als huiskamervrijwilliger in De Koeberg werk je samen met vrijwilligers en beroepskrachten om de deelnemers 
van de maandagochtend een leuke tijd te bezorgen.  

De Koeberg is op de maandagochtend op zoek naar iemand die het leuk lijkt om zich bezig te houden met het 
verzorgen van de lunch voor de groep. Het betreft een besloten groep van ongeveer 20 mensen. De werk-
zaamheden zijn het doen van boodschappen en het voorbereiden en klaarmaken van de lunch. Het bedenken 
van een lekker recept behoort ook bij de werkzaamheden. De uitdaging zit in het verzinnen van een leuke en 
lekkere maaltijd voor een klein bedrag.  

Lijkt dit je leuk? Twijfel dan niet en neem contact op met ons. Wij zijn te bereiken op 085-27314444 of stuur 
een e-mail naar info@welzijnmw.nl.   
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