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Beste wijkbewoners, met de zomer in zicht brengen we deze wijkkrant voor u uit. Wij willen u na-
melijk heel graag a�enderen op en uitnodigen voor het eerste lustrumfeest van winkelcentrum
De Koedijkslanden met een groot feest op zaterdag 25 juni a.s.! Met een kinderrommelmarkt en
kofferbakverkoop, andere ac�viteiten voor kinderen, voor oudere jeugd op de Speeldreef, optre-
dens van ar�esten en diverse acts, stand met aantrekkelijke aanbiedingen en een verlo�ng aan
het einde van de dag met de trekking door de Dikdakkers! Wat een feestje wordt dit, ook De Koe-
berg zal dan de hele dag geopend zijn. Zie verderop in deze krant de flyer voor deze dag.

Verder blikken we terug en vooruit, op ac�viteiten, diensten, of andere gebeurtenissen in onze
wijken of stad. Mensen stellen zich voor of nemen even afscheid, wij wensen u veel leesplezier
met de nieuwe wijkkrant De Bergkoerier!

Overzicht



Even verlof

Dag iedereen! De komende maanden ben ik even afwezig in de Koeberg. Ik ga genieten van mijn
verlof :D Eind juli verwachten wij namelijk ons tweede kindje. Jacob Beihuisen zal �jdelijk mijn
werkzaamheden als buurtmaatschappelijk werker van mij overnemen; in november ben ik er
weer!

Elke woensdagmiddag is het VIA spreekuur in de Koeberg. Ook hier zal Jacob, maar ook mijn an-
dere collega Chris�aan, bij aanwezig zijn.

Wist je dat er ook een Geldloket is Meppel is? Dit is te
vinden in de Bibliotheek en is open op maandag en
woensdag van 11:00 uur tot 15:00 uur. Ook hier kan je
terecht voor hulp bij administra�e, het invullen van
formulieren, of hulp en advies over bijvoorbeeld mini-
maregelingen of de energietoeslag. Een afspraak ma-
ken is niet nodig, loop maar gewoon binnen.

Groet en tot ziens,

Jildou Rozendal

Even voorstellen

Mijn naam is Chris�aan Munster. Ik ben 28 jaar oud en kom uit Meppel. Sinds 2 mei ben ik in
dienst bij Welzijn MensenWerk Meppel als Buurtmaatschappelijk werker en Ona�ankelijk Cliën-
tondersteuner. Ik bied kortdurende hulp aan inwoners. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het voorberei-
den of meegaan met gesprekken met derden. Daarnaast denk ik mee over afspraken over de hulp
die iemand krijgt.

Voordat ik hier begon heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk &
Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ver-
volgens heb ik als teamondersteuner gewerkt bij het Centrum Indica�e-
stelling Zorg (CIZ) en nu werk ik bij Welzijn MensenWerk. Het bevalt mij
heel goed hier en het helpen van mensen gee� mij veel voldoening.

Chris�aan Munster

Jildou Rozendal Jacob Beihuisen

Even voorstellen
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Busje dagbesteding afgebrand

Lieve mensen,

In de nacht van 24 februari 2022 is onze bus van dagbesteding De Oude Hove in Zuidwolde door
brands�ch�ng in de Koedijkslanden in vlammen opgegaan en in de as gelegd! We hebben hier
geen woorden voor en ons hart huilt! Met ons zĳn ook buren getroffen die nu hun auto missen.
Ons hart is dan ook bĳ hun.

De dagbesteding is a�ankelĳk van de bus om mensen met een verstandelĳke en lichamelĳke be-
perking (mensen met mogelĳkheden) te vervoeren van huis naar hun werk. We hebben met zĳn
allen erg ons best gedaan en met ons ook de toppers om deze bus bĳ elkaar te krĳgen. Een bus
die echt van ons zelf is, waarmee ook leuke uitjes verzorgd werden. We hadden hem dan ook nog
net geen jaar in ons bezit. De toppers zĳn net als wĳ erg verdrie�g dat hun eigen bus in rook is
opgegaan. Naast dat de bus weg is hebben we ook materialen voor glas-in-lood-projecten voor
onze toppers verloren.

Ons werd op het hart gedrukt met hulp een crowdfundings-ac�e op te ze�en, zodat we een an-
dere bus aan kunnen schaffen om onze toppers weer te vervoeren. Natuurlĳk gaat we ook weer
koekjes en kaarsen verkopen.

We hopen met uw hulp een nieuwe goede bus bĳ elkaar te krĳgen. Dat kan door een dona�e op
onze crowdfundings-website:
www.gofundme.com/f/nieuwe-bus-voor-dagbesteding-de-oude-hove.

Maar op een andere manier meehelpen, waarderen
we ook enorm. Hebt u een idee dat ons verder kan
helpen? Dan kunt u altĳd een mailtje sturen naar:
cc.dumas@zigbw.nl.

Namens de medewerkers en toppers van dagbeste-
ding De Oude Hove,

Claude�e Dumas Ons busje in betere �jden
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Activiteitenoverzicht
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Maandag
10.30 – 13.00: Huiskamer de Koeberg (besloten groep)

Dinsdag
9.00 – 12.00: Wandelgroep – nieuwe wandelaars graag vooraf

aanmelden
9.30 – 11.30: Koffieochtend
16.00 – 17.00: Inloopspreekuur Wijkteam wijk en dorpsgericht

werken – Gem. Meppel, Poli�e, Woonconcept, Welzijn
en Wijkverpleging

Woensdag
9.30 – 11.30: Creaochtend – verzorgd door De Koeberg. Wekelijks

een andere ac�viteit. Eigen bijdrage € 2,- per keer, incl.
2 kopjes koffie/thee. Graag vooraf aanmelden

13.30 – 15.30: VIA (Voorlich�ng, Informa�e & Advies) spreekuur –
uitsluitend op afspraak: 085-273 14 44

14.00 – 16.00: Eenmaal per maand Mul�culturele Vrouwengroep –
meer info via m.winter@welzijnmw.nl

17.00 – 18.30: Wekelijks Eetcafé – opgave in De Koeberg of telefonisch
19.30 – 21.00: Elke 1e woensdag van de maand BINGO – graag

vooraf aanmelden
19.00 – 21.30: Elke 3e woensdag van de maand Quiltbee

Donderdag
9.30 – 11.30: Koffieochtend
13.15 – 17.00: Klaverjassen – opgave bij aanvang ac�viteit.

Startdatum: 1 september

Vrijdag
10.30 – 13.30: Geheugensteunpunt – even weken
19.30 – 23.30: Bordspellenavond – elke 2e en 4e 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



Programma ‘De Koemarkt’

JAAR

O Optredens van artiesten en
  diverse acts o.a. DJ Robert,
 goochelshow met Magic Jack, 
 Meppeler Muiters en 
 Vintage Vinyl
O Voor de kids: Photo Booth, 

Springkussen, Buikschui! aan

O Kinderrommelmarkt en 
 Ko" erbakverkoop
O Stands met aantrekkelijke 
 aanbiedingen
O 17.00 uur: trekking 
 verloting door
 Dikdakkers

9.30 - 18.00 uur: Groot Lustrumfeest met:

Zaterdag
25 juni

Zorg dat je erbij bent!

Gratis loten 
voor winactie 
met mooie 
prijzen

WINKELCENTRUM

 17.00 uur: trekking 
Skate clinics 

en Pannakooi 
op de 

Speeldreef

Raamposter A2 - 42 x 59,4 cm op 250 grams houtvrij MC
100 exenplaren ! 440,00

Advertentie 1/1 Meppeler Courant Huis-aan-Huis   14 en 21 juni    ! 837,50 per plaatsing
Advertentie 1/4 Meppeler Courant abonnementen 10 en 17 juni    ! 380,00 per plaatsing
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De komende periode worden de speelplekken aan de Klaproos en de Watermunt vernieuwd. Aan
de kinderen in de straat is input gevraagd en zijn er toffe tekeningen met mooie ideeën binnen-
gekomen. De leverancier van de speeltoestellen hee� voor beide plekken drie ontwerpen ge-
maakt, waaruit de kinderen konden kiezen. Het winnende ontwerp wordt geplaatst! Voor de
Klaproos is het winnende ontwerp al bekend; voor de Watermunt zal binnenkort de brief met de
keuzes uit de ontwerpen rondgaan.

Bij de Klaproos hee� het volgende ontwerp gewonnen:

De speelplekken zullen zo snel mogelijk weer wor-
den geplaatst. Dit is a�ankelijk van de lever�jden
van de speeltoestellen en de kwaliteit van de on-
dergrond.

Marlot Niemeijer

Wijkregisseur gemeente Meppel

Deze wijkkrant is tot stand gekomen door de inzet van het wijkpla�orm De Koeberg, waarvoor al-
len dank!

Opmaak voor het eerst gedaan door buurtbewoner Mischa Brendel, in de volgende wijkkrant zal
hij zich aan u voorstellen. Mischa: ook geweldig bedankt!

Iedereen een fijne zomer gewenst!

Foto wijkpla�orm:

Achterste rij v.l.n.r: Joop Stokkers, Sandor
Godefrooi, Muriël Winter, Annie Huisman

Voorste rij v.l.n.r.: Joke Massalt, Madzy
Madarbaks, Thijs Visser, Marlot Niemeijer

Speelplekken in de Berggierslanden
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De Huiskamer in De Koeberg vindt wekelijks plaats op maandagochtend van 10.30 – 13.00 uur.
Het is een besloten groep voor senioren onder leiding van enthousiaste vrijwilligers. De deelne-
mers drinken koffie met elkaar en praten bij, doen een spelletje of bingo en sluiten de ochtend af
met een gezamenlijke lunch. De kosten zijn €3,50 per keer. Aanmelding verloopt via thuiszorg,
huisarts, Welzijn MensenWerk of een andere netwerkpartner.

Er zijn plekjes voor nieuwe deelnemers en ook voor nieuwe vrijwilligers! Lijkt het u leuk om we-
kelijks of om de week te helpen met deze leuke groep, houdt u van gezelligheid, een spelletje en
helpen met het maken van een lekkere lunch; laat het weten!

(Het streven is dat indien mogelijk De Huiskamer zo veel mogelijk doorgaat deze zomer.)

Voor meer informa�e kunt u contact opnemen met Diane Willems (beheerder) of Muriël Winter
(sociaal werker), m.winter@welzijnmw.nl, 0522-859729 of 06-82159136.

Het klaverjassen op donderdagmiddag in De Koeberg is al gestopt i.v.m. de zomerperiode, maar
vanaf 1 september a.s. gaan ze weer van start! Er is ruimte voor nieuwe klaverjassers dus loop ge-
rust binnen om u op te geven (voor of vanaf 1 september) of laat het ons weten via: d.willems-
@welzijnmw.nl of 0522-859729. Deelname is € 3,- per keer; er zijn leuke prijzen te winnen!

Ja? Zou u dat willen? Of zich hiervoor in willen ze�en?

Koffie op zondag en bijv. een lunchje op zaterdag? Lijkt u dit wat?

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich hier voor in willen ze�en, als we er
voldoende vinden kunnen we een mooie poule opze�en en rouleren. Maar als u denkt: ik verveel
me toch op die vrije dagen… laat het ons weten! Nu corona (hopelijk) echt achter ons ligt, willen
we graag weer vooruit kijken en De Koeberg nog meer ten dienste stellen voor en door de wijk!

Meer informa�e bij beheerder Diane Willems: d.willems@welzijnmw.nl of via 0522-859729. Bin-
nen lopen kan ook al�jd!

De Huiskamer

Klaverjassen

De Koeberg ook in het weekend open?
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Versterking voor jongerenwerker Myrthe Lugtmeijer
Even voorstellen: Marielle Sallomons

Hee, ik ben Mariëlle Sallomons en ik ben 28 jaar. Je kunt mij tegen komen als jongerenwerker in
Meppel!

Vanuit de NPO (na�onaal programma onderwijs) zal ik mij gaan richten op de bovenbouw van het
basisonderwijs.

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de coronacrisis impact hee� op het leven van kinderen
en jongeren. Hun fysieke leefs�jl, mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn nega�ef beïn-
vloed. Het ministerie van Onderwijs cultuur en wetenschap hee� daarom middelen ter beschik-
king gesteld aan gemeenten en scholen om vertraging in de gezonde ontwikkeling tegen te gaan.

Daarom zal ik onder andere aanwezig zijn �jdens de pauzes om ac�viteiten te doen samen met
de leerlingen van de bovenbouw, heb ik contact met het School Maatschappelijk Werk, sta ik
open voor een praatje en leuke ideeën vanuit de leerlingen zelf, en zal ik een brugklastraining
gaan geven aan groep 8.

Ik vind het leuk om crea�ef bezig te zijn in mijn bullet journal, ik doe aan handle�ering, ik haak
soms, ik skeeler graag, ik zit op badminton en ik heb een camera waar ik graag wat meer mee zou
willen doen. Verder speel ik graag allerlei bordspellen met vrienden maar ook online een potje
gamen op de Switch vind ik erg leuk!

Ik vind het dan ook super leuk om al deze dingen en mijn crea�viteit terug te laten komen in het
jongerenwerk. Wil je meer weten of heb je een leuk idee voor een ac�viteit of project? Neem
dan contact met mij op. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.

Jongerenwerk

8



Even voorstellen: Tom Kisjes

Hoi allemaal, mijn naam is Tom Kisjes en ik ben 25 jaar oud en ik woon in Zwartsluis. Op dit mo-
ment zit ik in mijn 3e leerjaar van Social Work op Windesheim en combineer ik werk & school.
Marielle en ik komen Myrthe Lugtmeier versterken in team jongerenwerk Meppel.

Mijn allergrootste hobby is voetbal waar ik al zeker 20 jaar
ac�ef in ben. Op dit moment speel ik bij DESZ in Zwartsluis
maar vanaf volgend seizoen bij Olde Veste in Steenwijk.
Verder ben ik werkzaam als jongerenwerker in Meppel &
Westerveld. Jullie zullen mij treffen op het voorgezet onder-
wijs en op straat. Ik ben voornamelijk te zien op Dingstede,
Stad en Esch, Terra en Greijdanus. Het lijkt mij erg mooi om
jongeren hun talenten te benu�en en in te ze�en. Heb je
leuke ideeën? Dan hoor ik het graag!

Het jongerenwerk van Welzijn MensenWerk
hee� in samenwerking met JOGG een panna-
kooi-toernooi georganiseerd in Koedijkslanden.

Op woensdag 18 mei konden jongeren vanaf 12
jaar meedoen aan het toernooi. Op deze bloed-
hete middag streden 20 jongeren om de felbe-
geerde eerste plaats. De organisa�e had appels
en flesjes water geregeld om de jongeren ver-
koeling te bieden. De winnaars van dit toernooi
ontvingen een leuke prijs en staan alweer te po-
pelen voor de volgende ac�viteit die zij zelf zul-
len organiseren.

Jongerenwerk

Pannakooi-toernooi Jongerenwerk en JOGG
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Fotopuzzel Terug in de �jd
Puzzelnummer 3

De vraag luidt: Op deze plaats werd het laatste project woningbouw in een van onze wijken ge-
start. Een project met een eigen naam.

De fundamenten zijn gelegd. Op deze plaats stond een boerderij en was eigendom van een be-
kende familie.

Wat is de naam van de daar voorheen wonende familie?

De heer des huizes was ooit wethouder in Stap-
horst. Op deze plaats werden 15 woningen gerea-
liseerd.

Oplossing zenden naar j.w.stokkers@kpnmail.nl
o.v.v. Prijsvraag de Bergkoerier

Of onder enveloppe bezorgen bij: J.W.Stokkers,
Jan Mankeshof 91 Meppel

LET OP !!!!
Verzoeke bij de inzending van de oplossing naam
en adresgegevens te vermelden.

Inzending van de oplossing vóór 1 september!

Bij meerdere juiste antwoorden vindt lo�ng
plaats.

De oplossing van puzzel 2 luidt : De aanleg van de Euro-
palaan.

En de winnaar is: Margriet Paasman, zij woont sinds kort in
de Koedijkslanden.

Gefeliciteerd, Margriet en veel plezier met je prijs!
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Het hee� Zijne Majesteit de Koning behaagd ons lid van wijkpla�orm de Koeberg – Madzy Mad-
arbaks – op 26 april 2022 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op een feestelijke bijeenkomst in de prach�g verbouwde De Samenstroom van de Protestantse
gemeente Meppel speldde burgemeester Richard Korteland haar de daarbij behorende versierse-
len op.

Madzy hee� zich gedurende vele jaren op bijzondere wijze
ingezet voor de samenleving in Meppel. Ze is jarenlang be-
stuurslid geweest van de s�ch�ng Samenlevingsopbouw, de
voorloper van de huidige s�ch�ng Welzijn Mensenwerk
Meppel.

In 1982 rich�e ze een Surinaamse commissie op. Daarnaast
was ze lid van An� Discrimina�e Bureau Meppel. Ook was ze
betrokken bij de oprich�ng van het vrouwencentrum en bij
de werkgroep Geweldige Wijk. Van 2007 tot 2018 was Mad-
zy lid van de werkgroep Een Wereld Voor Vrouwen. Sinds
1998 is ze vrijwilligster van Welzijn Mensenwerk. Ook was ze
ac�ef in de wijk Haveltermade en thans lid van het wijk-

pla�orm de Koeberg. Al
met al een groot scala aan ac�viteiten waarvoor ze zeer terecht
een Koninklijke onderscheiding hee� verdiend.

Dat ze belangrijk werk hee� verricht voor de maatschappij in
Meppel blijkt mede uit het feit dat ook het Dagblad van het
Noorden haar ac�viteiten hee� beschreven.

Extra leuk voor Madzy was dat zij een lintje had aangevraagd
voor haar vriendin Els Hoekstra, ook wijkbewoonster. In het ver-
leden hebben Madzy en Els veel samengewerkt. Ook Els werd in
het zonnetje gezet op deze dag.

Van harte gefeliciteerd met deze prach�ge Koninklijke onder-
scheiding!

Mede namens alle leden van het wijkpla�orm de Koeberg,

Joop Stokkers

Lintjesregen over 86 Drenten
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Op het moment van schrijven (13 mei 2022) zijn de eerste twee maanden voorbij vanaf het mo-
ment dat duidelijk werd dat ook de Gemeente Meppel een plek moest creëren voor de opvang
van vluchtelingen uit Oekraïne in het kader van de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO). Ter-
wijl het gesprek met Isala over het gebruik van de inmiddels leeggekomen ziekenhuisloca�e nog
plaatsvond, werd de loca�e al door vele vrijwilligers leeggeruimd en ingericht. Twee werkgroe-
pen en vele ini�a�even in Meppel zamelden kleding, speelgoed, meubilair en andere spullen in,
en er werd personeel aangenomen; vrijwilligers meldden zich massaal aan bij Welzijn Mensen-
Werk. Op 4 april kon de loca�e open. Eerst voor de mensen die eerder waren opgevangen in
gastgezinnen, daarna voor mensen uit de landelijke opvangloca�es.

In Meppel mogen ook dieren opgevangen worden, dus al gauw liepen er verschillende honden en
ka�en rond. Al snel kwamen de eerste vragen binnen: hoe zit het met school, huisarts, werk, et
cetera? Voor de nieuwe medewerkers en de organisa�es een hele klus om de vragen te beant-
woorden terwijl veel nog niet bekend was. En natuurlijk de vraag: wie doet wat? Ruim een
maand verder begint iedereen zijn plekje te vinden en zijn de routes naar de huisarts, school en
werk duidelijker. Ook de bewoners beginnen hier te wennen. Zo bleek al snel dat brood bij ontbijt
en lunch niet past binnen de eetgewoonten in Oekraïne. Ook zijn regels niet al�jd helder: waar
mag je bijvoorbeeld fietsen?

Gelukkig zijn er zo’n twin�g Oekraïense en Russiche –met name – vrouwen die hier al jaren wo-
nen en kunnen tolken. Daarnaast hee� een aantal van hen een avond georganiseerd voor de vrij-
willigers van Welzijn MensenWerk in De Plataan om overeenkomsten en verschillen in cultuur en
de impact op mensen als je in een oorlogssitua�e terecht-
komt aan te wijzen.

Momenteel zijn er ruim 100 bewoners in de loca�e en bin-
nenkort opent de tweede loca�e (Reggersoord), waar plek is
voor een volgende groep. Daar gaan ook de ac�viteiten
plaatsvinden met een educa�ef en recrea�ef karakter. We
zijn blij met alle ini�a�even en inzet van de inwoners in Mep-
pel. Met goede moed gaan we de volgende twee maanden
en verder in.

Team “Ikwilhelpen”

ikwilhelpen@welzijnmw.nl of bel naar 085-2731473

De eerste periode in de GOO
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Het is alweer even geleden, maar vanuit het wijkpla�orm de Koeberg
hebben ook wij, naast de scholen in onze wijk, ons steentje bijgedra-
gen om de Koedijkslanden weer een beetje schoner te maken. Het
weer zat niet mee. Net even een dag met regen en kou, maar dat hield
ons niet tegen om zwerfafval op te ruimen. En wat je allemaal al niet
tegen komt. Een kleine indruk: sigare�enpeuken, wietzakjes, fietslicht-
jes, handschoen, en veel plas�c/papier en blikjes. Wij hebben het met

veel lol gedaan maar toch ook wel
met de vraag waarom gooien wij
onze rotzooi niet gewoon in de pul-
lenbak. Daar is die bak toch voor.
Het mooie aan deze Rubbz-ac�e is
dat alles wat wij opgepakt hebben en op de foto gezet, er een
vergoeding voor staat voor het goede doel in dit geval Natuur-
monumenten. De Koedijkslanden was voor een �jdje wat
schoner. Nu vasthouden!!!

1. In de nieuwe gemeenteraad de samenwerking met de inwoners cruciaal is?
2. Kiss en ride betekent kusje en wegrijden? Ook bij het Palet.
3. Er poepzakjes bij de vuilnisbakken hangen, waar u de uitwerpselen van uw hond geacht

wordt te deponeren?
4. Grof vuil niet naast de ondergrondse afvalbakken hoort? En dat de kosten die de

gemeente hierdoor extra maakt, aan alle inwoners worden doorberekend?
5. Wethouder Robin van Ulzen onze contact-wethouder is?
6. Er een sociale wegwijzer op de startpagina van de gemeente staat( www.meppel.nl)?
7. Schoonmaakdag 5 april een groot SUCCES was? Nu de overige 364 dagen nog. Graag uw

rommel in de prullenbak, of mee naar huis.
8. Er een mul�culturele vrouwengroep is gestart en dat iedereen zich aan kan sluiten?
9. Er bij de geldautomaat B.v.d. Helststraat alleen aan de overkant geparkeerd mag

worden?
10. De bewoners daar het bijzonder op prijs stellen, als u de motor uitzet?
11. Erik Roenhorst onze wijkagent is?
12. Lars Brands een van de handhavers is?
13. De redac�e van de fotopuzzel op iets meer reac�es hoopt?
14. Er 25 juni weer een gezellige Koemarkt wordt gehouden in het winkelcentrum?

5 april: Rubbz Day in Meppel

Wist je dat...
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Op 1 juni jongstleden beleefde een ach�al dames van de in het voor-
jaar opgerichte mul�culturele vrouwengroep van De Koeberg
een leuke middag in Taman In- donesia in Kallenkote. Geno-
ten hebben ze van elkaar ge- zelschap, een kopje koffie
met spekkoek en al het leuks van Taman Indone-
sia te bieden hee�. Er scheen een heerlijk
zonnetje en de dames konden niet stoppen
met foto’s maken… waar ze ook onder-
ling veel lol om hadden. Precies de bedoeling
van deze groep: ont- moe�ng en ontspan-
ning! Daarnaast is het erg fijn om nieuwe
mensen te ontmoeten en je netwerk te ver-
groten.

Maandelijks komt deze groep bij elkaar in of
vanuit De Koeberg. Deelna- me is vrijwillig en vrijblij-
vend; als je een keertje niet kan is dat geen probleem.
Voor uitjes vragen we wel een eigen bijdrage, maar verder
willen we zo laagdrempelig moge- lijk zijn!

De eerstvolgende ontmoe�ng zal 6 juli aanstaande zijn, we denken aan een gezellig samenzijn
met eigen meegebrachte lunch in De Koeberg en of een leuke buitenloca�e (ligt aan het weer).
Lijkt het u ook leuk om (een keertje) aan te haken? U bent van harte welkom, maar laat het ons
even weten vantevoren via De Koeberg (binnenlopen of even bellen: 0522-859729) of een mailtje
naar: m.winter@welzijnmw.nl

In augustus hebben we vakan�e, maar op 7 september starten we weer.

Deze vrouwengroep is mede opgestart door de inzet van buurtbewoonster en wijkpla�orm-lid
Madzy Madarbaks (zie pagina 12).

Multiculturele vrouwengroep
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Gezocht: leden voor Raad van Advies De Koeberg

Leden voor de Raad van Advies

Over De Koeberg

Het wijkservicepunt/centrum Koeberg vormt het sociaal en maatschappelijk hart van de geza-
menlijke wijk(en) Koedijkslanden, de Berggierslanden en de Slingenberg. Het centrum is onder-
deel van de coöpera�e Koeberg, alle leden van de coöpera�e zijn voor hun ac�viteiten eveneens
gebruiker van het wijkcentrum. Dé ontmoe�ngsplek voor onze wijk waar wijkbewoners ook te-
recht kunnen met allerlei vragen.

Coöpera�e de Koeberg hee� een Raad van Advies

Het wijkservicepunt hee� een bestuur dat verantwoordelijk is voor het func�oneren en de ex-
ploita�e van De Koeberg en laat zich daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren door de in haar
statuten genoemde Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat momenteel uit één persoon en
moet aangevuld worden met minimaal twee leden.

Taken van de Raad van Advies (RvA)

Als lid van de Raad van Advies ben je een belangrijke ona�ankelijke toegevoegde waarde voor
het Coöpera�ef Wijkservicepunt Koeberg. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur
van de Coöpera�e, tevens fungeert de RvA als klankbord voor het bestuur. Je volgt het func�one-
ren van het Wijkservicepunt en het bestuur alert en kri�sch, zodat gedaan wordt wat nodig is om
de doelstellingen van de coöpera�e te realiseren. Je bespreekt met het bestuur en de gebruikers-
groepen van de coöpera�e de relevante resultaten, de ontwikkelingen en de plannen.
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Gezocht: leden voor Raad van Advies De Koeberg

Samenstelling van de Raad van Advies

• De Raad van Advies bestaat uit drie of meer leden;

• Deze leden worden benoemd door het bestuur van de Coöpera�e Koeberg.

Algemene kenmerken van een lid van de Raad van Advies

• Affiniteit met de doelstellingen van De Koeberg;

• Netwerken in het bedrijfsleven, openbaar bestuur of maatschappelijk middenveld;

• Sociale en maatschappelijke betrokkenheid;

• Integer;

• Ervaring met en inzicht in ontwikkelingen in de samenleving;

• Je woont in de wijk Koedijkslanden, Bergierslanden, of Slingenberg.

Vergaderplanning

De Raad van Advies houdt jaarlijks een aantal vergaderingen in het wijkcentrum, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de overleg-/vergadercyclus van het coöpera�ebestuur.

Ben je geïnteresseerd en lijkt deze bijzondere func�e jou wat?

Laat dit dan weten via een mail naar Coöpera�ef Wijkservicepunt Koeberg:

m.winter@welzijnmw.nl

Ter a�en�e van Thijs Visser.

Wil je meer weten over deze func�e, neem dan contact op met Thijs Visser (06-24548590).

17



Omgaan met verlieservaring

Als het om verlies gaat, denken we in eerste instan�e aan het overlijden van een dierbare. Bij het
ervaren van verlies zijn er echter vele vormen denkbaar. Zo kan verlies ook ervaren worden bij
werk, scheiding, je land moeten verlaten of gezondheid. Het kan gaan om het verlies dat je zelf
ervaart, of het verlies dat je van nabij meemaakt. We kennen dus vele soorten verlies, soms
groot en soms klein.

Bij iedere vorm van verlieservaring vindt er een verandering plaats. Dit kan ook ingrijpende ge-
volgen hebben voor jou. Dat waar je veel waarde aan hech�e ben je kwijtgeraakt. Wat beteke-
nen deze veranderingen voor jou? Hoe verwerk je dit? Hoe ga je met de bewustwording om dat
er een andere weg voor je ligt die onzeker is? Dit doet wat met jou in je gevoel, je lijf, je gedach-
ten en hoe je ineens naar de wereld kijkt.

Hierover organiseren we vanuit De Koeberg een thema-bijeenkomst, kort na de zomer. Heb je in-
teresse? Geef je dan op bij Muriël Winter (sociaal werker) e-mail: m.winter@welzijnmw.nl

De datum wordt met de belangstellenden afgestemd.

Zomergesprekken

Bent u deze zomer thuis? Hebt u zin in een lekker bakje koffie en een goed gesprek? Kom dan
vrijblijvend meedoen aan onze zomer-gesprekstafel in De Koeberg. De gesprekken maken we sa-
men. Dit kan gaan over levensvragen, maatschappelijke thema’s, wat u bezighoudt in het dage-
lijks leven... De kern van de zomer-gesprekstafel is dat het een dialoogtafel is, waarbij het niet
gaat om discussie, maar om elkaars verhaal. Er is al�jd een gespreksbegeleider bij die u ontvangt
en het gesprek plezierig en voldoende diepgaand laat verlopen. Komt u ook? U hoe� zich niet op
te geven.

De Zomer-gesprekstafels zijn in De Koeberg op:

- maandag 25 juli van 14.00 tot 15.30 uur

- maandag 8 augustus van 14.00 tot 15.30 uur

- maandag 22 augustus 14.00 tot 15.30 uur

Vragen? Mail of bel naar Werner Hoff (tel: 06-105 376 28/ e-mail: w.hoff@welzijnmw.nl)
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VIA is fysiek alleen op afspraak mogelijk!

Het leven is soms knap ingewikkeld: ingewikkelde we�en, las�ge formulieren en digitale wirwar.
Maar ook als uw situa�e wijzigt: van verlies baan of gezondheid, pensioen, scheiding en opgroei-
ende kinderen. Wie hee� er nog overzicht?

Met al deze vragen kon u bij ons langskomen op het VIA– spreekuur, voor Voorlich�ng Informa�e
en Advies. 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 tot 12.30 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) formu-
lier 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!

Informa�e: www.welzijnmw.nl/gemeente-meppel/via

Het Geldloket

Het Geldloket Meppel is één centrale plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over
geldzaken. Medewerkers staan klaar om inwoners te informeren, te helpen of (eventueel) door te
verwijzen. Het team bestaat uit professionals a�oms�g van verschillende organisa�es en be-
schikt daardoor over veel kennis.

Het Geldloket biedt hulp bij:

� administra�e;

� het invullen van formulieren;

� het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen;

� geldzorgen als door een verandering in het leven ook het financiële plaatje verandert;

� vragen over geld(zorgen).

Het Geldloket is geopend op maandag en woensdag van 11:00 tot 15:00 uur. Er kan zonder af-
spraak binnen worden gelopen. Liever een afspraak of vragen vooraf? Bel dan met telefoonnum-
mer 085 273 1444. Het adres van het Geldloket is Marktstraat 27 in Meppel (in de bibliotheek).

Voorlichting Informatie en Advies & Geldloket
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Adresgegevens:
De Koeberg
7944 XX Meppel
Rembrandtplein 83
0522-859729
Uitgeefdatum:
Juni 2022
Uitgever:
Gemeente Meppel

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 iedereenmet vragen op het ge-
bied van zorg, welzijn, activiteiten en wijkgerichte vragen.

Vormgever:
Mischa Brendel
Redactie:
Wijkpla�orm De Koeberg:
De Koeberg werkt samen met:

Volg ons op…..

h�ps://www.facebook.com/DeKoeberg/

d.willems@welzijnmw.nl; m.winter@welzijnmw.nl

Spreekuur wĳkteam
Elke dinsdag houdt het wijkteam spreekuur van 16.00-17.00 in De Koeberg aan het Rembrandt-
plein 83. Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij het wijkteam. Tijdens het spreekuur zijn meest-
al een sociaal werker van WelzijnMensenWerk, de wijkregisseur (Gemeente Meppel), de wijk-
agent (Poli�e) en de bewonersconsulent (Woonconcept) aanwezig. Je kunt bij hun terecht met
vragen, zorgen, ideeën of andere zaken.

Het wijkteam is bezig met de wijkagenda. In deze wijkagenda staan de belangrijkste (focus) opga-
ven voor het verbeteren van de lee�aarheid in de Koedijkslanden en Berggierslanden. Deze op-
gaven zijn voor het jaar 2022: grofvuil, jeugd en verkeer. Bewoners, ondernemers, samenwer-
kingspartners en medewerkers van de
gemeente werken samen om de
lee�aarheid te vergroten op deze on-
derwerpen. Dit doen ze door ac�es te
organiseren of door bewustwording te
creëren.

V.l.n.r: Aniek de Kruyf – S1 wijkverpleegkundige, Lars Brands –
handhaving, Marlot Niemeijer – wijkregisseur, Lisa Kiers – handhaving
(jeugd), Alexander Habers – Woonconcept, Erik Roenhorst –
wijkagent, Muriël Winter – sociaal werker/opbouwwerker

https://www.facebook.com/DeKoeberg/
mailto:d.willems@welzijnmw.nl
mailto:m.winter@welzijnmw.nl

	Even verlof
	Dag iedereen! De komende maanden ben ik even afwezig in de Koeberg. Ik ga genieten van mijn verlof :D Eind juli verwachten wij namelijk ons tweede kindje. Jacob Beihuisen zal tijdelijk mijn werkzaamheden als buurtmaatschappelijk werker van mij overnemen; in november ben ik er weer!
	Elke woensdagmiddag is het Via spreekuur in de Koeberg. Ook hier zal Jacob, maar ook mijn andere collega Christiaan, bij aanwezig zijn.
	Wist je dat er ook een Geldloket is Meppel is? Dit is te vinden in de Bibliotheek en is open op maandag en woensdag van 11:00 uur tot 15:00 uur. Ook hier kan je terecht voor hulp bij administratie, het invullen van formulieren, of hulp en advies over bijvoorbeeld minimaregelingen of de energietoeslag. Een afspraak maken is niet nodig, loop maar gewoon binnen.
	Groet en tot ziens,
	Jildou Rozendal
	Even voorstellen
	Mijn naam is Christiaan Munster. Ik ben 28 jaar oud en kom uit Meppel. Sinds 2 mei ben ik in dienst bij Welzijn MensenWerk Meppel als Buurtmaatschappelijk werker en Onafhankelijk Cliëntondersteuner. Ik bied kortdurende hulp aan inwoners. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het voorbereiden of meegaan met gesprekken met derden. Daarnaast denk ik mee over afspraken over de hulp die iemand krijgt.
	Voordat ik hier begon heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vervolgens heb ik als teamondersteuner gewerkt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en nu werk ik bij Welzijn MensenWerk. Het bevalt mij heel goed hier en het helpen van mensen geeft mij veel voldoening.
	Christiaan Munster
	Even voorstellen
	2
	Busje dagbesteding afgebrand
	Lieve mensen,
	In de nacht van 24 februari 2022 is onze bus van dagbesteding De Oude Hove in Zuidwolde door brandstichting in de Koedijkslanden in vlammen opgegaan en in de as gelegd! We hebben hier geen woorden voor en ons hart huilt! Met ons zĳn ook buren getroffen die nu hun auto missen. Ons hart is dan ook bĳ hun.
	De dagbesteding is afhankelĳk van de bus om mensen met een verstandelĳke en lichamelĳke beperking (mensen met mogelĳkheden) te vervoeren van huis naar hun werk. We hebben met zĳn allen erg ons best gedaan en met ons ook de toppers om deze bus bĳ elkaar te krĳgen. Een bus die echt van ons zelf is, waarmee ook leuke uitjes verzorgd werden. We hadden hem dan ook nog net geen jaar in ons bezit. De toppers zĳn net als wĳ erg verdrietig dat hun eigen bus in rook is opgegaan. Naast dat de bus weg is hebben we ook materialen voor glas-in-lood-projecten voor onze toppers verloren.
	Ons werd op het hart gedrukt met hulp een crowdfundings-actie op te zetten, zodat we een andere bus aan kunnen schaffen om onze toppers weer te vervoeren. Natuurlĳk gaat we ook weer koekjes en kaarsen verkopen.
	We hopen met uw hulp een nieuwe goede bus bĳ elkaar te krĳgen. Dat kan door een donatie op onze crowdfundings-website:  www.gofundme.com/f/nieuwe-bus-voor-dagbesteding-de-oude-hove.
	Maar op een andere manier meehelpen, waarderen we ook enorm. Hebt u een idee dat ons verder kan helpen? Dan kunt u altĳd een mailtje sturen naar: cc.dumas@zigbw.nl.
	Namens de medewerkers en toppers van dagbesteding De Oude Hove,
	Claudette Dumas
	Ons busje in betere tijden
	3
	Activiteitenoverzicht
	4
	Programma ‘De Koemarkt’
	5
	De komende periode worden de speelplekken aan de Klaproos en de Watermunt vernieuwd. Aan de kinderen in de straat is input gevraagd en zijn er toffe tekeningen met mooie ideeën binnengekomen. De leverancier van de speeltoestellen heeft voor beide plekken drie ontwerpen gemaakt, waaruit de kinderen konden kiezen. Het winnende ontwerp wordt geplaatst! Voor de Klaproos is het winnende ontwerp al bekend; voor de Watermunt zal binnenkort de brief met de keuzes uit de ontwerpen rondgaan.
	Bij de Klaproos heeft het volgende ontwerp gewonnen:
	De speelplekken zullen zo snel mogelijk weer worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de levertijden van de speeltoestellen en de kwaliteit van de ondergrond.
	Marlot Niemeijer
	Speelplekken in de Berggierslanden
	6
	Wijkplatform Koeberg
	De Huiskamer
	Klaverjassen
	De Koeberg ook in het weekend open?
	Even voorstellen: Marielle Sallomons
	Hee, ik ben Mariëlle Sallomons en ik ben 28 jaar. Je kunt mij tegen komen als jongerenwerker in Meppel!
	Vanuit de NPO (nationaal programma onderwijs) zal ik mij gaan richten op de bovenbouw van het basisonderwijs.
	Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de coronacrisis impact heeft op het leven van kinderen en jongeren. Hun fysieke leefstijl, mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn negatief beïnvloed. Het ministerie van Onderwijs cultuur en wetenschap heeft daarom middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten en scholen om vertraging in de gezonde ontwikkeling tegen te gaan.
	Daarom zal ik onder andere aanwezig zijn tijdens de pauzes om activiteiten te doen samen met de leerlingen van de bovenbouw, heb ik contact met het School Maatschappelijk Werk, sta ik open voor een praatje en leuke ideeën vanuit de leerlingen zelf, en zal ik een brugklastraining gaan geven aan groep 8.
	Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn in mijn bullet journal, ik doe aan handlettering, ik haak soms, ik skeeler graag, ik zit op badminton en ik heb een camera waar ik graag wat meer mee zou willen doen. Verder speel ik graag allerlei bordspellen met vrienden maar ook online een potje gamen op de Switch vind ik erg leuk!
	Ik vind het dan ook super leuk om al deze dingen en mijn creativiteit terug te laten komen in het jongerenwerk. Wil je meer weten of heb je een leuk idee voor een activiteit of project? Neem dan contact met mij op. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
	Jongerenwerk
	8
	Even voorstellen: Tom Kisjes
	Hoi allemaal, mijn naam is Tom Kisjes en ik ben 25 jaar oud en ik woon in Zwartsluis. Op dit moment zit ik in mijn 3e leerjaar van Social Work op Windesheim en combineer ik werk & school. Marielle en ik komen Myrthe Lugtmeier versterken in team jongerenwerk Meppel.   Mijn allergrootste hobby is voetbal waar ik al zeker 20 jaar actief in ben. Op dit moment speel ik bij DESZ in Zwartsluis maar vanaf volgend seizoen bij Olde Veste in Steenwijk.  Verder ben ik werkzaam als jongerenwerker in Meppel & Westerveld. Jullie zullen mij treffen op het voorgezet onderwijs en op straat. Ik ben voornamelijk te zien op Dingstede, Stad en Esch, Terra en Greijdanus. Het lijkt mij erg mooi om jongeren hun talenten te benutten en in te zetten. Heb je leuke ideeën? Dan hoor ik het graag!
	Het jongerenwerk van Welzijn MensenWerk heeft in samenwerking met JOGG een pannakooi-toernooi georganiseerd in Koedijkslanden.
	Op woensdag 18 mei konden jongeren vanaf 12 jaar meedoen aan het toernooi. Op deze bloedhete middag streden 20 jongeren om de felbegeerde eerste plaats. De organisatie had appels en flesjes water geregeld om de jongeren verkoeling te bieden. De winnaars van dit toernooi ontvingen een leuke prijs en staan alweer te popelen voor de volgende activiteit die zij zelf zullen organiseren.
	Jongerenwerk
	Pannakooi-toernooi Jongerenwerk en JOGG
	9
	Fotopuzzel Terug in de tijd
	De vraag luidt: Op deze plaats werd het laatste project woningbouw in een van onze wijken gestart. Een project met een eigen naam.
	De fundamenten zijn gelegd. Op deze plaats stond een boerderij en was eigendom van een bekende familie.
	Wat is de naam van de daar voorheen wonende familie?
	De heer des huizes was ooit wethouder in Staphorst. Op deze plaats werden 15 woningen gerealiseerd.
	Oplossing zenden naar j.w.stokkers@kpnmail.nl o.v.v. Prijsvraag de Bergkoerier
	Of onder enveloppe bezorgen bij: J.W.Stokkers, Jan Mankeshof 91 Meppel
	Verzoeke bij de inzending van de oplossing naam en adresgegevens te vermelden.
	Bij meerdere juiste antwoorden vindt loting plaats.
	De oplossing van puzzel 2 luidt : De aanleg van de Europalaan.
	En de winnaar is: Margriet Paasman, zij woont sinds kort in de Berggierslanden.
	11
	Prijsvraag
	Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd ons lid van wijkplatform de Koeberg – Madzy Madarbaks – op 26 april 2022 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
	Op een feestelijke bijeenkomst in de prachtig verbouwde De Samenstroom van de Protestantse gemeente Meppel speldde burgemeester Richard Korteland haar de daarbij behorende versierselen op.
	Madzy heeft zich gedurende vele jaren op bijzondere  wijze ingezet voor de samenleving in Meppel. Ze is jarenlang bestuurslid geweest van de stichting Samenlevingsopbouw, de voorloper van de huidige stichting Welzijn Mensenwerk Meppel.
	In 1982 richtte ze een Surinaamse commissie op. Daarnaast was ze lid van Anti Discriminatie Bureau Meppel. Ook was ze betrokken bij de oprichting van het vrouwencentrum en bij de werkgroep Geweldige Wijk. Van 2007 tot 2018 was Madzy lid van de werkgroep Een Wereld Voor Vrouwen. Sinds 1998 is ze vrijwilligster van Welzijn Mensenwerk. Ook was ze actief in de wijk Haveltermade en thans lid van het wijkplatform de Koeberg. Al met al een groot scala aan activiteiten waarvoor ze zeer terecht een Koninklijke onderscheiding heeft verdiend.
	Dat ze belangrijk werk heeft verricht voor de maatschappij in Meppel blijkt mede uit het feit dat ook het Dagblad van het Noorden haar activiteiten heeft beschreven.
	Van harte gefeliciteerd met deze prachtige Koninklijke onderscheiding!
	Mede namens alle leden van het wijkplatform de Koeberg,
	Joop Stokkers
	Lintjesregen over 86 Drenten
	12
	Op het moment van schrijven (13 mei 2022) zijn de eerste twee maanden voorbij vanaf het moment dat duidelijk werd dat ook de Gemeente Meppel een plek moest creëren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het kader van de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO). Terwijl het gesprek met Isala over het gebruik van de inmiddels leeggekomen ziekenhuislocatie nog plaatsvond, werd de locatie al door vele vrijwilligers leeggeruimd en ingericht. Twee werkgroepen en vele initiatieven in Meppel zamelden kleding, speelgoed, meubilair en andere spullen in, en er werd personeel aangenomen; vrijwilligers meldden zich massaal aan bij Welzijn MensenWerk. Op 4 april kon de locatie open. Eerst voor de mensen die eerder waren opgevangen in gastgezinnen, daarna voor mensen uit de landelijke opvanglocaties.
	In Meppel mogen ook dieren opgevangen worden, dus al gauw liepen er verschillende honden en katten rond. Al snel kwamen de eerste vragen binnen: hoe zit het met school, huisarts, werk, et cetera? Voor de nieuwe medewerkers en de organisaties  een hele klus om de vragen te beantwoorden terwijl veel nog niet bekend was. En natuurlijk de vraag: wie doet wat? Ruim een maand verder begint iedereen zijn plekje te vinden en zijn de routes naar de huisarts, school en werk duidelijker. Ook de bewoners beginnen hier te wennen. Zo bleek al snel dat brood bij ontbijt en lunch niet past binnen de eetgewoonten in Oekraïne. Ook zijn regels niet altijd helder: waar mag je bijvoorbeeld fietsen?
	Gelukkig zijn er zo’n twintig Oekraïense en Russiche – met name – vrouwen die hier al jaren wonen en kunnen tolken. Daarnaast heeft een aantal van hen een avond georganiseerd voor de vrijwilligers van Welzijn MensenWerk in De Plataan om overeenkomsten en verschillen in cultuur en de impact op mensen als je in een oorlogssituatie terechtkomt aan te wijzen.
	Momenteel zijn er ruim 100 bewoners in de locatie en binnenkort opent de tweede locatie (Reggersoord), waar plek is voor een volgende groep. Daar gaan ook de activiteiten plaatsvinden met een educatief en recreatief karakter. We zijn blij met alle initiatieven en inzet van de inwoners in Meppel. Met goede moed gaan we de volgende twee maanden en verder in.
	Team “Ikwilhelpen”
	ikwilhelpen@welzijnmw.nl of bel naar 085-2731473
	De eerste periode in de GOO
	13
	5 april: Rubbz Day in Meppel
	Wist je dat...
	14
	Multiculturele vrouwengroep
	Gezocht: leden voor Raad van Advies De Koeberg
	Over De Koeberg
	Het wijkservicepunt/centrum Koeberg vormt het sociaal en maatschappelijk hart van de gezamenlijke wijk(en) Koedijkslanden, de Berggierslanden en de Slingenberg. Het centrum is onderdeel van de coöperatie Koeberg, alle leden van de coöperatie zijn voor hun activiteiten eveneens gebruiker van het wijkcentrum. Dé ontmoetingsplek voor onze wijk waar wijkbewoners ook terecht kunnen met allerlei vragen.
	Coöperatie de Koeberg heeft een Raad van Advies
	Het wijkservicepunt heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het functioneren en de exploitatie van De Koeberg en laat zich daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren door de in haar statuten genoemde Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat momenteel uit één persoon en moet aangevuld worden met minimaal twee leden.
	Taken van de Raad van Advies (RvA)
	Als lid van de Raad van Advies ben je een belangrijke onafhankelijke toegevoegde waarde voor het Coöperatief Wijkservicepunt Koeberg. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Coöperatie, tevens fungeert de RvA als klankbord voor het bestuur. Je volgt het functioneren van het Wijkservicepunt en het bestuur alert en kritisch, zodat gedaan wordt wat nodig is om de doelstellingen van de coöperatie te realiseren. Je bespreekt met het bestuur en de gebruikersgroepen van de coöperatie de relevante resultaten, de ontwikkelingen en de plannen.
	Gezocht: leden voor Raad van Advies De Koeberg
	Samenstelling van de Raad van Advies
	De Raad van Advies bestaat uit drie of meer leden;
	Deze leden worden benoemd door het bestuur van de Coöperatie Koeberg.
	Algemene kenmerken van een lid van de Raad van Advies
	Affiniteit met de doelstellingen van De Koeberg;
	Netwerken in het bedrijfsleven, openbaar bestuur of maatschappelijk middenveld;
	Sociale en maatschappelijke betrokkenheid;
	Integer;
	Ervaring met en inzicht in ontwikkelingen in de samenleving;
	Je woont in de wijken Koedijkslanden, Bergierslanden, of Slingenberg.
	Vergaderplanning
	De Raad van Advies houdt jaarlijks een aantal vergaderingen in het wijkcentrum, waarbij rekening wordt gehouden met de overleg-/vergadercyclus van het coöperatiebestuur.
	Ben je geïnteresseerd en lijkt deze bijzondere functie jou wat?
	Laat dit dan weten via een mail naar Coöperatief Wijkservicepunt Koeberg:
	m.winter@welzijnmw.nl
	Ter attentie van Thijs Visser
	Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Thijs Visser (06-24548590).
	VIA is fysiek alleen op afspraak mogelijk!
	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. 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 tot 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!
	Informatie: www.welzijnmw.nl/gemeente-meppel/via
	Het Geldloket
	Het Geldloket Meppel is één centrale plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over geldzaken. Medewerkers staan klaar om inwoners te informeren, te helpen of (eventueel) door te verwijzen. Het team bestaat uit professionals afkomstig van verschillende organisaties en beschikt daardoor over veel kennis.
	Het Geldloket biedt hulp bij:
	 administratie
	 het invullen van formulieren
	 het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen
	 geldzorgen als door een verandering in het leven ook het financiële plaatje verandert
	 vragen over geld(zorgen)
	Het Geldloket is geopend op maandag en woensdag van 11:00 tot 15:00 uur. Er kan zonder afspraak binnen worden gelopen. Liever een afspraak of vragen vooraf? Bel dan met telefoonnummer 085 273 1444. Het adres van het Geldloket is Marktstraat 27 in Meppel (in de bibliotheek).
	Voorlichting Informatie en Advies & Geldloket
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	Spreekuur wijkteam
	Elke dinsdag houdt het wijkteam spreekuur van 16.00-17.00 in De Koeberg aan het Rembrandtplein 83. Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij het wijkteam. Tijdens het spreekuur zijn meestal een sociaal werker van WelzijnMensenWerk, de wijkregisseur (Gemeente Meppel), de wijkagent (Politie) en de bewonersconsulent (Woonconcept) aanwezig. Je kunt bij hun terecht met vragen, zorgen, ideeën of andere zaken.
	Het wijkteam is bezig met de wijkagenda. In deze wijkagenda staan de belangrijkste (focus) opgaven voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Koedijkslanden en Berggierslanden. Deze opgaven zijn voor het jaar 2022: grofvuil, jeugd en verkeer. Bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente werken samen om de leefbaarheid te vergroten op deze onderwerpen. Dit doen ze door acties te organiseren of door bewustwording te creëren.

