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Wijkkrant
Beste wijkbewoners, we snakken naar de lente en het einde van de corona-maatregelen. Gelukkig zijn ze beide in zicht! Wij hopen dat u blij wordt van deze fleurige wijkkrant. We hebben
weer ons best gedaan deze te vullen met informatie uit onze wijk(en) en het wijkservicepunt
De Koeberg. We blikken terug en vooruit, nieuwe mensen stellen zich voor en sommige namen afscheid. We zijn op zoek naar nieuwe krachten of leden voor diverse vacatures. Ook een
nieuwe prijsvraag mag niet ontbreken in deze krant. Wij wensen u veel leesplezier en hopen
op een mooie lente met wat meer licht en zonneschijn voor een ieder. Tot de volgende wijkkrant!
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1 juni 2021 was het zover en liep ik de voordeur aan de Zomerdijk binnen op mijn eerste dag als directeur-bestuurder van WMW! Nog niet
wetend wat er zich allemaal achter die deur en ook achter alle andere
deuren van de verschillende locaties afspeelt.
De eerste periode is grotendeels gevuld met het kennismaken met alle
collega’s en véél informatie uitwisselen met Corine Volleberg, die er
nog een paar weken was om voor een warme overdracht te zorgen.
Maar omdat je op een rijdende trein stapt, gaan ondertussen de afspraken ook gewoon door. Kennismakingsgesprekken met de wethouders en beleidsambtenaren, een afspraak in één van de accommodaties en de eerste contacten met enkele collega’s, een deel van de OR
en de RvT. Én natuurlijk de eerste kennismaking met de Koeberg! Een
mooie vorm van samenwerking, waar ik steeds beter beeld van krijg en waar mooie kansen liggen voor het bedenken en opzetten van goede dingen voor inwoners en de wijk.

Zelf komt ik uit Hoogeveen, ben 53 jaar en ben getrouwd met Aliena (zangdocent lichte muziek) en vader van
Ruud (25), Elise (22) en Bert Jan (20). In mijn vrije tijd maak ik graag muziek (bij voorkeur Jazz, Big Band of invallen als drummer bij een orkest) onder meer in een eigen kwartet samen met Aliena. Hierbij speel ik slagwerk en zingt Aliena. Leuk om samen te kunnen doen! Daarnaast sport ik graag. Ik ben lid van Schaatstraining
Vereniging IJshazen en ben op die manier zowel in de zomer (skeelers, racefiets) als in de winter (schaatsen in
Thialf) lekker actief bezig. Zo blijf je nog een beetje fit naast al dat bureauwerk en gepraat.
Met veel enthousiasme ben ik gestart bij WMW. Enthousiast omdat het sociaal domein bij me past, ik graag in
deze regio werk en mij duidelijk werd dat de aanpak, de visie en het type organisatie wel eens erg goed bij me
zouden kunnen passen.
Ondanks dat ik ben opgeleid in de Commerciële en Bedrijfseconomie en daar ruime ervaring in heb opgedaan,
ben ik gaan werken bij organisaties die in hun missie hebben staan dat iedereen er mag zijn en mee mag en
moet kunnen doen. Werken met professionals die, met kennis van zaken, het onderste uit de kan halen voor
o.a. kwetsbare inwoners en mensen die het alleen niet redden. Dit alles in nauwe verbinding en samenwerking
met gemeenten, UWV, onderwijs en het bedrijfsleven.

Dit geeft een mooie, rijke basis voor mijn werk als directeur-bestuurder bij WMW. Samen met alle actieve
mensen in buurten en organisaties wil ik graag bijdragen aan de missie van WMW: Een sterke sociale basis
voor iedereen. Dat is makkelijk gezegd maar in de praktijk moet je het elke dag weer met elkaar waarmaken!

Walraad van Dalen
Directeur-bestuurder Welzijn MensenWerk
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BLOOM MONDAY!
Afgelopen maandag (17 januari 2022) werd blue monday omgetoverd in BLOOM MONDAY!
Uitreiken naar de samenleving en gul en gastvrij zijn. Dat zijn waardes die Empower Church belangrijk
vindt en waar zij praktisch handen en voeten aan geven met o.a. deze fleurige actie!
Na vele aanmeldingen waarin je iemand kosteloos kon opgeven om te verrassen met een prachtig boeket
van bloemist Petersen, zijn er maandagavond op Bloom Monday bijna 200 boeketten uitgedeeld en bezorgd door Empower Church.
Ook alle (vaste) deelnemers en vrijwilligers van De Koeberg werden verrast met een mooi boeket tulpen
omdat zij door een nieuwe lockdown wederom niet naar hun favoriete activiteit of vrijwilligerswerk kon.
Dit leverde vele mooie, emotionele en dankbare reacties op!
Benieuwd naar wat Empower Church nog meer doet of naar wie zij zijn? Neem dan een kijkje op de website www.empowerchurch.nl
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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 € 2 per keer
Incl. 2 kopjes koffie/thee. Graag vooraf aanmelden.
13.30 tot 15.30: VIA spreekuur, voorlichting, informatie & advies
Uitsluitend op afspraak: 085-273 14 44
14.00 - 15.30: Maandelijks multiculturele vrouwengroep (in oprichting) - ontmoeting
Nieuwe datum: 23 maart, meer informatie bij Madzy Madarbaks of Muriël Winter (via
m.winter@welzijnmw.nl of via De Koeberg)

17.00 tot 18.30: Wekelijks eetcafé, opgave in de Koeberg of telefonisch
19:00 tot 21:00: Elke 1ste woensdag avond v/d maand Bingo
Donderdag
09.30 tot 11.30: Koffieochtend
13.15 tot 16.00: Klaverjassen Opgave bij aanvang activiteit.
Vrijdag
10.30 tot 13.30: Geheugensteunpunt even weken
19:30 tot 23:30: Bordspellenavond - om de week
Zaterdag & zondag
Gesloten
Activiteiten, openingstijden
en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via 0522-859729 of
stuur een mail naar a.huisman@welzijnmw.nl of m.winter@welzijnmw.nl
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Een terug zien naar 2021
Het jaar 2021 zit er weer op. Voor ons als wijkplatform De Koeberg was het even hard werken. Het wijkplatform
is een nieuw wijkplatform en dit betekent dat eerst alles in kaart gebracht moest worden. Wat is er al gebeurd
en wie is er mee bezig geweest. En wat willen wij als nieuw zittend wijkplatform. Fijn met een mooie groep mensen om tafel en nieuwe plannen maken. Voor de buurten Koedijklanden, Berggierslanden, Slingenberg hebben
wij vanuit het wijkplatform een avond omtrent de energietransitie gehouden (zie foto’s hierboven). De zaal zat
vol met belangstellenden. De wens is dat wij allemaal 0 op de meter gaan halen. Van het gas af, vloerverwarming, warmte koude pomp enz. Door middel van voorbeelden en een spel is iedereen meegenomen de energietransitie in. En wat gaat dit allemaal kosten. Er zijn diverse vervolg afspraken gemaakt. Wij kijken terug op een
geslaagde avond.
Tevens zijn wij drukdoende geweest om informatie in te winnen omtrent de klimaatcontrole in het wijkgebouw
De Koeberg, en te kijken wat er bij komt kijken om het te laten voldoen aan de wensen van nu. Dit zodat tijdens
de activiteiten iedereen nog meer kan genieten van dit prachtige gebouw.
Ook hebben wij vorig jaar de hobbyclub ondersteund met goede materialen om mee te werken. Ze gaven aan
dat ze er erg blij mee zijn. Weer materiaal waar de alle buurten gebruik van kunnen maken tijdens de crea ochtend op de woensdagmorgen.
Ook zijn wij bezig geweest i.s.m. de gemeente uit te zoeken of een elektrische deelauto iets zou zijn voor onze
wijk. De gemeente pakt dit verder op.
Tevens is ook de eerste zet gemaakt om de buurtverenigingen met elkaar kennis te laten maken. Dit om te kijken
waar zijn we mee bezig, en wat gaan je doen. En waar kunnen wij elkaar versterken. De eerste ontmoeting was
geslaagd. Wij gaan dit voortzetten. En als je/u zin heeft om mee te denken en te doen binnen uw buurt neem
dan gewoon contact op met de buurtverenigingen.
Ook is er contact gelegd met de andere wijkplatforms in Meppel. Helaas is het nog niet gelukt om elkaar te ontmoeten. Wegens corona is de afspraak niet doorgegaan. In 2022 wordt het weer opgepakt.
Ook is het wijkkrantje de Bergkoerier opnieuw opgezet. Er wordt hard aan gewerkt om het wijkblad steeds mooier te krijgen. Wij zoeken hiervoor nog wel versterking in de redactie, voor de opmaak hebben we een goede,
nieuwe vrijwilliger gevonden die zich hopelijk de volgende keer aan u voorstelt!
Dit was een klein beetje waar wij als wijkplatform mee bezig zijn geweest. Voor dit jaar wens ik dat er volgende
jaar weer heel veel wijkactiviteiten tussen staan en dat corona gaat veranderen tot een griep-niveau.
Namens het Bestuur,
Annie Huisman Voorzitter wijkplatform De Koeberg.
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De beheerder van De Koeberg, Diane, al enige tijd ziek thuis zit?
Zij zich gelukkig ondertussen een stuk beter voelt en haar werkzaamheden langzaam hervat in De Koeberg?
Diane vanaf november jl. is vervangen door onze duizendpoot Annie Huisman? Naast voorzitter van het
wijkplatform De Koeberg zorgt Annie ook dat de Koeberg draaiende blijft.
Wij heel blij zijn dat Annie nog blijft tot eind juni en Diane daardoor voldoende tijd krijgt om te herstellen
en volledig terug te keren?
Wij afscheid hebben genomen van onze vrijwilliger Gré?
Gré heel veel kopjes koffie heeft geschonken op dinsdagochtend in de Koeberg?
Dit altijd met heel veel plezier gedaan heeft samen met Fokje maar dat het nu tijd is voor andere leuke
dingen? (En ze voor geval voor nood altijd nog bij wil springen?)
Fokje ook al een tijd in de lappenmand zit maar het gelukkig beter met haar gaat?
Ze af en toe komt koffiedrinken in De Koeberg maar we hopen dat ze in de toekomst ook weer komt
schenken?
We versterking op de dinsdag hebben gevonden in Anita, Ester en Maryanne?
We hier heel blij mee zijn?

De beheerders Annie (l) en Diane (r), in het midden Muriël (soc. werker)












Een afscheidsbloemetje voor Gré!

De Koeberg altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers?
We nu wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij het eetcafé? (Gastvrouwen/heren: bediening, afwas,
maar ook gezellig mee-eten? )
Er ook plek is voor nieuwe deelnemers bij het eetcafé?
Dit elke woensdag plaatsvindt in De Koeberg van 17.00—18.30 uur?
Vrijwillige koks elke week een heerlijke 3 gangen-maaltijd bereiden voor €7,50?
U zich kunt melden bij Annie bij interesse? a.huisman@welzijnmw.nl of via 0522-859729.
Er in De Koeberg ook is gestart met een nieuwe multiculturele vrouwengroep, maandelijks op woensdagmiddag?
Buurtbewoonster en wijkplatform-lid Madzy Madarbaks hier de drijvende kracht achter is?
Iedere vrouw uit onze wijken die behoefte heeft aan ontmoeting hier welkom is?
Men dan contact met Madzy of sociaal werker Muriël Winter op kan nemen?
De pagina nu vol is en wij u de
volgende keer weer willen verblijden
met nieuwe Wist U datjes?
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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 eenzelfde situatie zitten? U bent van harte welkom bij het Geheugensteunpunt in De Koeberg.

U kunt bij ons terecht voor een kop koffie of thee,
een activiteit en een gezamenlijke lunch. De aanwezige casemanager
dementie gaat graag met u in gesprek en kan u informatie en advies geven.

Openingstijden:
10:30 – 13:00 uur op de volgende vrijdagen: 28 januari
11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni, 1, 15 en 29 juli 2022.
Locatie: De Koeberg, Rembrandtplein 83, Meppel
Contact: Muriël Winter, tel.: (085) 273 14 44, e-mail: info@welzijnmw.nl
Eigen bijdrage: €3,50 per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

Er is plek voor nieuwe deelnemers !

Verslag van de kaartclub
In september 2021 zijn wij weer gestart met klaverjassen. Het was weer
gezellig. Er waren toen 24 mensen om te klaverjassen.
Het afgelopen jaar zijn Jan Warmels en Cobus Boven overleden. Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies.
Er zijn ook enkele nieuwe kaarters bijgekomen.
In oktober hebben wij de prijsuitreiking gedaan van 2 jaar geleden.
Inmiddels zijn wij na een nieuwe lockdown onlangs weer gestart met Klaverjassen in De Koeberg. Wilt u ook
een keertje een kaartje leggen en een gezellige middag beleven, wij horen het graag!
Groeten,
Bert, Gerrie en Jan (vrijwilligers Klaverjassen)
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Geestelijke verzorging thuis onderzoekproject in De Koedijkslanden
Wie worstelt met levensvragen, kan een beroep doen op geestelijke verzorging thuis. In deze tijd van
ontkerkelijking hebben mensen soms wel behoefte aan begeleiding door een geestelijk verzorger. Het is
een landelijk project, waarvoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie verleent.
Geestelijke verzorging vond eerder vooral plaats in instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Maar sinds mensen langer thuis wonen, ook als ze ouder worden of ziek zijn, kunnen de mensen ook
thuis deze zorg krijgen. Of op een neutrale plek zoals bijvoorbeeld wijkcentrum De Koeberg. In verschillende regio’s ook in Drenthe/Steenwijkerland van gv-thuis zijn inmiddels geestelijk verzorgers aangesteld.
Samenwerking Welzijn Meppel Westerveld, gv-thuis, De Koeberg en Hogeschool Windesheim Zwolle
De sociaal werkers van Welzijn Mensenwerk vermoeden
dat ook in onze wijk (en wellicht het gehele werkgebied)
van Welzijn Mensenwerk behoefte leeft bij inwoners aan
geestelijke verzorging thuis. Sociaal werkers, die bij mensen met allerlei achtergronden thuiskomen, kunnen in het
contact met de bewoners als het gaat over levensvragen,
die behoefte herkennen.
In samenwerking met het onderzoekscentrum van Hogeschool Windesheim in Zwolle (domein Goed Leven en Welzijn) werd de werkwijze tussen gv-thuis, Welzijn MensenWerk en betrokken vrijwilligers onderzocht. Belangrijke
vraag was: Hoe kunnen we levensvragen van mensen nog beter herkennen en hoe kunnen van
betekenis zijn? We zijn in de slotfase van het onderzoeksproject beland.
Het onderzoek heeft een positief effect gehad op een betere samenwerking en de start van een nieuw
vrijwilligers project Zinsitief De Koeberg. De vrijwilligers zijn geschoold in het herkennen en bespreekbaar maken van onderwerpen die levensvragen aangaan. Zij kunnen individuele gesprekken en gespreksgroepjes begeleiden. Van belang is dat de gesprekken ruimte bieden om de eigen gedachten helder te krijgen. De vrijwilligers zijn dan ook goede luisteraars.
Voor 50+'ers
Geestelijke verzorging thuis is (voorlopig) bedoeld voor iedereen van 50 jaar en ouder die worstelt met
levensvragen. De begeleiding is niet aan een kerk of geloof gebonden.
Levensvragen of zingeving kunnen er verschillend uitzien: voor de een gaat het misschien om een stukje
dagbesteding of samen koffiedrinken. En misschien spelen er vragen als: wat is belangrijk in mijn leven?
Heb ik voldoende mensen om me heen? Zijn de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven goed? Een ander zit misschien met diepgaande levensvragen op het gebied van de zin van het leven, geloof, spiritualiteit, eindigheid, ernstige ziekte, sterfte, is er leven na de dood of een crisis, zoals corona.
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Individueel gesprek
Mensen kunnen hulp inroepen van een geestelijk verzorger en daarmee in gesprek gaan. U kunt rechtstreeks terecht bij gv-thuis (www.gvthuis.nl). Geeft u liever eerst een algemeen oriënterend en
verkennend gesprek, dan kunt terecht bij de coördinator van Zinsitief De Koeberg. Na het gesprek bespreken we een eventueel vervolg.
Gespreksgroepjes en thema-groepjes
Het project Zinsitief De Koeberg heeft de wens om in de toekomst een programma aan te bieden. Je
kunt denken gespreksgroepjes over verlies, of verhalen delen over levenspaden, maar het kan ook gaan
over kunst of muziek. Zover zijn we nog niet, want we staan aan in de kinderschoenen. We beginnen
eerst met een experimenteel aanbod, met als thema: “Wat betekent ouder worden voor jou?”
Meer informatie
Heeft u n.a.v. dit artikel behoefte aan een verkennend gesprek? Of wilt u meer informatie over het
vrijwilligers project Zinsitief? neem contact op met Werner Hoff (coördinator Zinsitief De Koeberg)
t. 06 10537628 of e: w.hoff@welzijnmw.nl
Wilt u meer weten over geestelijke verzorging thuis, of hoe er terecht kunt: zie www.gvthuis.nl

Thema-serie: Wat betekent ouder worden voor jou?
Thema-bijeenkomsten over ouder worden – Ieder moment worden we ouder, allemaal. Hoe
is dat voor je, hoe leer jezelf daarin kennen? Hoe ga je om met je vitaliteit en veerkracht?
Hoe blijf je moeite doen om je ergens toe te bewegen? Wat inspireert jou daarin? Aan de
hand van diverse (oa. creatieve) werkvormen, zoals levensverhalen, -vragen en -visie gaan
we met elkaar hierover van gedachten wisselen.
De thema-serie bestaat uit 3 bijeenkomsten
Data: 5 april, 19 april, en 10 mei a.s.
Tijd: aanvang 13.30 uur – 16.00 uur
Locatie: Wijkpunt De Koeberg
Begeleiding: Timothy Alkema (gv-thuis) en Werner Hoff (sociaal werk)
Kosten: 7,50 (incl. koffie/thee en werkmateriaal voor de drie bijeenkomsten)
Aanmelden: kan tot uiterlijk 31 maart bij de beheerder of sociaal werker in De Koeberg:
0522-859729 of via a.huisman@welzijnmw.nl of m.winter@welzijnmw.nl (06-82159136)
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Fotopuzzel Terug in de tijd.
Puzzelnummer 2
De vraag luidt: Welke weg wordt hier aangelegd ?
Oplossing zenden naar j.w.stokkers@kpnmail.nl o.v.v. Prijsvraag de Bergkoerier
Of onder enveloppe afgegeven bij: De Koeberg aan het Rembrandtplein

LET OP !!!!
Verzoek bij de inzending van de oplossing naam en adresgegevens te vermelden.
Inzending van de oplossing voor 1 april 2022. Bij meerdere juiste antwoorden vindt loting
plaats.

De oplossing van puzzel 1 luidt :
De gezochte straat is: AAK.
En de winnaar is: Laura van Bommel,
zij woont sinds kort in de Berggierslanden.
Gefeliciteerd, Laura en veel plezier met je prijs!
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Onderstaande kledingstukken zijn gevonden in wijkcentrum De Koeberg.
Herkent u één van deze kledingstukken? Neem dan contact op met ons
of kom langs in De Koeberg.

Heeft u belang bij dit kastje? Neem dan contact op met Annie Huisman
(859729). In ruil voor een lekkere traktatie voor team De Koeberg, is dit kastje
van u!
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Op 17 december bracht wethouder ten Hulscher (zie foto) een bezoek aan
Wijkplatform de Koeberg. Tijdens het bezoek dankte hij het Wijkplatform voor
de inzet in 2021. Tevens kijkt hij uit naar een vruchtbare samenwerking in het
nieuwe jaar (voor zijn opvolger). De leden van het Wijkplatform ontvingen een
kerstattentie namens het collega van B & W.
Hieronder is de tekst van de bij de Kerstattentie gevoegde notitie vermeld.

PUZZELS
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De Adviesraad Sociaal Domein zoekt jou!
De Adviesraad Sociaal Domein is een groep betrokken Meppeler vrijwilligers die het
College van Burgemeester en Wethouders, B&W, gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein. De Adviesraad kent een
brede vertegenwoordiging van de Meppeler samenleving.
Vanaf 2015 heeft de gemeente uitgebreidere taken op grond van de Wmo (wet
maatschappelijke ondersteuning), de jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen).
Het sociaal domein gaat dus over jongeren en ouderen, mensen met een beperking,
nieuwe Nederlanders, verslavingsproblematiek, kwetsbare groepen, vrijwilligers, over
wonen, welzijn en sport. Kortom, het gaat over onze eigen sociale leefomgeving en alles
wat daarmee samenhangt.
Agenda’s, vergaderstukken en documenten waarmee we werken zijn digitaal. Wij
verwachten dat leden van de ASDM digitaalvaardig zijn en een bijdrage kunnen leveren
aan het schrijven van een document.
Om alle onderwerpen die we op onze tafel krijgen goed te behandelen is
de Adviesraad Sociaal Domein Meppel op zoek naar nieuwe leden.
Wat verwachten wij van jou?

Dat je:
- in de gemeente Meppel woont
- binding hebt met de doelgroepen uit het sociaal domein
- je verder wilt verdiepen in deze doelgroepen
- bereid bent en in staat bent om over het eigen belang en de belangen van de eigen doelgroep heen te kijken
en mee te denken over het grotere geheel van
het sociaal domein
- een maatschappelijk netwerk hebt of dat wilt opbouwen
- goed kunt luisteren en de juiste vragen kunt stellen
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebt
- beschikt over een positief kritische blik
- een teamspeler bent
- je voor 4 jaar beschikbaar stelt
- je inzet om relevante informatie/documenten te lezen
- een actieve en positieve bijdrage levert tijdens vergaderingen
- geen politieke functie bekleedt en dat je niet in dienst van de gemeente Meppel bent
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Wat zijn je taken?

je neemt deel aan:
- alle vergaderingen van de adviesraad als geheel
- (extra) vergaderingen van de werkgroep waar je deel van uitmaakt
- landelijke en regionale overleggen over het desbetreffende aandachtsgebied
- je draagt bij aan het opstellen van gevraagde of ongevraagde adviezen
Wat krijg je ervoor terug?
- de mogelijkheid tot kennis- en deskundigheidsbevordering
- het vergroten van je netwerk
- inspirerende contacten
- plezier en voldoening
- een jaarlijkse vaste vergoeding
- de voldoening om mee te praten, mee te denken over de ontwikkeling van het beleid in Meppel
Algemeen
- Lid zijn van de Adviesraad vraagt je gemiddeld één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten.
- De vergaderingen van de Adviesraad zijn maandelijks op een woensdagavond.
Geïnteresseerd?
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie met CV naar info@asdmeppel.nl
Selectieprocedure
Een gesprek met (ambtelijke) vertegenwoordigers van de gemeente Meppel en de
Adviesraad maakt deel uit van de procedure.
Wil je meer informatie?
Heb je vragen over de procedure of inhoudelijke vragen, dan kun je mailen naar
info@asdmeppel.nl
Meer informatie kun je ook vinden op de webpagina van de Adviesraad, op de website
van de gemeente Meppel.

15

VIA is fysiek mogelijk alleen op afspraak!
Het leven is soms knap ingewikkeld: ingewikkelde wetten, lastige formulieren en digitale wirwar. Maar ook al
suw 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 085-2731444. van 9.00—12.00 uur. Het VIA-spreekuur vind plaats:
Op de woensdagmiddag in de Koeberg (Rembrandtplein 83) van 13.30 tot 15.30 uur
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 de Jumbo. Dit voor iedereen met vragen op het gebied van zorg, welzijn, activiteiten en wijkgerichte vragen.
Door de corona-situatie kunnen wij op dit moment helaas (nog) geen activiteiten in De Koeberg aanbieden. Heb je wel
behoefte aan individuele ondersteuning in de vorm van een wandelmaatje, ondersteuning bij boodschappen of ben je
eenzaam of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan gerust contact met ons op zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken.
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Volg ons op…..
https://www.facebook.com/DeKoeberg/
a.huisman@welzijnmw.nl; m.winter@welzijnmw.nl
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