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Wijkkrant
Voor u ligt een nieuwe ‘De Bergkoerier’, door vrijwilligers en professionals in elkaar gezet. En we
zijn weer erg blij met het resultaat. Dit is de tweede edi�e die is opgemaakt door Mischa Brendel,
een betrokken bewoner uit de Koedijkslanden die hier veel affiniteit mee hee�. We zijn
ontze�end blij met hem en zijn ook blij hij zich op de volgende pagina aan u voorstelt!
De donkere dagen staan weer voor de deur, maar ook die van lichtjes en gezelligheid. Het
wijkpla�orm De Koeberg is druk bezig een (kleine) Sinterklaas-ac�viteit neer te ze�en voor de
wijk. Ook organiseren zij een dagje Kerstmarkt in Oberhausen voor wijkbewoners. In deze krant
leest u er meer over.
Ook blikken we graag met u terug op de fantas�sche zomer die achter ons ligt met mooie
ac�viteiten en gebeurtenissen. En alles wat er weer is opgestart en erbij komt in De Koeberg.
Bent u daar nog nooit geweest? Kom dan eens langs voor een kopje koffie of een praatje; ons
ac�viteitenschema staat ook weer in deze krant. Ook kunt u lezen over verbeterpunten voor de
wijk. Laten we met z’n allen de schouders eronder ze�en dat het in onze wijken Koedijkslanden,
Berggierslanden en Slingenberg fijn wonen en leven blij�. Veel leesplezier!
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Even voorstellen: Mischa Brendel
Hallo allemaal! Sinds enige �jd mag ik de opmaak verzorgen voor De Koeberg. Ik zag in een van
de nummers van vorig jaar een oproep voor een nieuwe opmaker voor dit blad en dacht:
“Waarom ook niet?” Die beslissing komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen: in het dagelijks
leven ben ik onder meer eindredacteur en zodoende heb ik genoeg met opmakers van bladen
van doen. Intussen knutsel ik hier zelf ook af en toe wat mee en na een leuk
kennismakingsgesprek met Muriël Winter, werd besloten dat ik me voortaan over de opmaak van
De Koeberg buig.
Mijn hele leven woon ik al in de Koedijkslanden in Meppel. Soms moet ik voor verhalen die ik als
zelfstandig journalist schrijf nog steeds door het land reizen, maar over het algemeen zoek ik het
nu wat dichter bij huis. Ik ben onder meer par�me werkzaam als communica�emedewerker bij
het Nederlands ins�tuut voor radioastronomie ASTRON in Dwingeloo, maar je kunt me ook
geregeld vinden in �ngieterij Tin-Art in Zuidwolde. Een heel andere
tak van sport, maar ook heel erg leuk om te doen: fijn met je handen
en met de mensen bezig zijn.
Ik hoop nog lang mijn steentje bij te mogen dragen aan De Koeberg
door de opmaak van deze krant te verzorgen.

Mischa Brendel

Bekende Meppelers

Opnieuw hebben twee bekende Nederlanders Meppel uitgekozen als woonplaats. Het betre� de
Hoofdtrainer Kees van Wonderen (r) en zijn assistent Paul Simonis van SC Heerenveen. Van
Wonderen hee� zich geves�gd in de Berggierslanden, Simones in de Koedijkslanden.
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Wĳkplatform: vervanging voor de Mug
Enkele leden van het wijkpla�orm de Koeberg zijn in gesprek met bewoners vanuit de
Koedijkslanden en de gemeente Meppel, omtrent het vervoer per bus van en naar de stad en het
sta�on in Meppel.
Sinds de Mug (het kleine busje) niet meer rijdt in de Koedijkslanden is er voor de ouderen uit de
wijk een probleem ontstaan. De ouderen kunnen nu met de Qbuzz naar de stad, het sta�on, of
het ziekenhuis. Maar dit gaat niet goed. De bus is moeilijk of niet toegankelijk door de
verschillende instapniveaus. En de bus rijdt niet in het weekend: met name de dagen om even de
stad in te gaan en mensen te ontmoeten. En ook de kosten zijn omhooggegaan. Het Mugje was 1
euro per rit; nu kost de Qbuzz 2,80 euro. Om de bewoners tegemoet te komen, hee� de
gemeente in overleg met het wijkpla�orm en de bewoners een kaartje ontwikkeld, zodat de
bewoners de euro niet meer hoeven te betalen en dat er in de toekomst weer de mogelijkheid is
om naar de stad te gaan met een kleine bus.
Bewoners en wijkpla�orm danken de gemeente Meppel voor deze goede samenwerking. Wat
samenwerking al niet kan doen. Het voordeelkaartje is bezorgd, nu nog het busje voor in het
weekend. En de wens blij� bestaan dat de bewoners weer het Mugje terugkrijgen. Voor nu is er
een begin gemaakt.

Verkeersactie
Het wijkteam en het wijkpla�orm Koedijkslanden/Berggierslanden hielden op 4 oktober een
verkeersac�e in beide wijken. Op verschillende loca�es in de wijk werden bestuurders
aangesproken op te hard rijden. Echter kregen bestuurders die zich aan de snelheid hielden
complimenten. De ac�e werd gehouden om het bewustzijn van bestuurders te verhogen. Dit
bleek nodig, aangezien er toch nog redelijk wat bestuurders te hard reden deze ochtend. Er gaan
elke ochtend veel kinderen op de fiets naar school vanuit zowel de Berggierslanden als
Koedijkslanden; dit moeten zij natuurlijk veilig
kunnen doen. We vragen dan ook iedereen om zich
aan de snelheid te houden! Binnen de
Berggierslanden en Koedijkslanden geldt een
maximum snelheid van 30 km per uur!
Vanuit het wijkteam waren de wijkagent,
bewonersconsulent, handhaving, sociaal werker en
wijkregisseur aanwezig. Vanuit het wijkpla�orm
enkele enthousiaste bewoners.
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Seniorengym De Koeberg
Wilt u op een laagdrempelige manier met een clubje mensen werken aan uw condi�e? Meld u
dan aan voor seniorengym bij de Koeberg. De gym wordt gegeven door een fysiotherapeut van
Fysiotherapie Ekelschot, in groepsverband met individuele aandacht.
Wat kunt u verwachten?
• Elk week een uur bewegen op een crea�eve en gezellige manier,
met af en toe best lekker pi�ge oefeningen.
• In groepsverband maar met individuele aandacht.
• Bij de oefeningen wordt rekening gehouden met de fysieke en
mentale veranderingen die bij het ouder worden optreden, zoals een verminderde stabiliteit,
verminderde mobiliteit, afnemende spierkracht en concentra�eproblemen.
• De nadruk ligt op de mobiliteit en stabiliteit, maar ook op balans- en krach�raining
Waarom is senioren gym zinvol?
• Bo�en en spieren worden sterker zodat je je stabiliteit verbetert
• Je condi�e verbetert zodat je je lichamelijk en geestelijk fi�er voelt
• Je coördina�e verbetert zodat het valrisico verkleint
Vragen? Bel dan gerust naar Erwin Ekelschot: 0522-475563

Sinterklaas en Kerstmarkt
Het wijkpla�orm is druk bezig om een en ander te organiseren ter a�en�e van Sinterklaas in De
Koeberg. Ook organiseren zij een dagje met de bus naar een Kerstmarkt in Oberhausen.
Deze dag naar de Kerstmarkt zal plaatsvinden op donderdag 24 november aanstaande. Er is
plaats voor circa 60 personen. De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf De Koeberg. Om 18.00 uur
verwachten we terug te zijn. De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt €15,-; koffie en thee is in
de bus is aanwezig. Wilt u graag mee, maar wordt dat financieel even las�g? Loop gerust even bij
ons in het wijkcentrum de Koeberg binnen. U kunt zich opgeven in De Koeberg door te bellen
naar De Koeberg of een mailtje te sturen naar Annie Huisman: a.huisman@welzijnmw.nl (0522859729 / 06-33138328).
Meer informa�e over de Sint-ac�viteit en Kerstmarkt vindt u te zijner �jd op onze
facebookpagina: www.facebook.com/DeKoeberg.
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Activiteitenoverzicht
Maandag
10.30 – 13.00:

Huiskamer de Koeberg (besloten groep)

Dinsdag
9.00 – 10.00:
10.00 – 11.00:
9.30 – 11.30:
14.00 – 15.00:
16.00 – 17.00:

Wandelgroep – vol
Wandelgroep – nog plek
Koffieochtend – vrije inloop
Seniorengym – graag opgeven
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. – vol

13.30 – 15.30:

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

14.00 – 16.00:
17.00 – 18.30:
19.30 – 21.00:

Eenmaal per maand Mul�culturele Vrouwengroep –
meer info via m.winter@welzijnmw.nl
Wekelijks Eetcafé – opgave in De Koeberg of telefonisch

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:
9.30 – 11.30:

Koffieochtend – vrije inloop
NIEUW: Creaochtend – verzorgd door De Koeberg. Wekelijks

13.15 – 17.00:

een andere ac�viteit. Eigen bijdrage € 2,- per keer,
incl. 2 kopjes koffie/thee. – graag vooraf aanmelden
Klaverjassen – opgave bij aanvang ac�viteit

Vrijdag
10.30 – 13.30:
19.30 – 23.30:

Geheugensteunpunt – even weken
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
a.huisman@welzĳnmw.nl
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Het geheugensteunpunt is een informa�e- en ontmoe�ngspunt 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
situa�e zi�en? U bent van harte welkom bij het Geheugensteunpunt in De Koeberg.
U kunt bij ons terecht voor een kop koffie of thee, een ac�viteit en een gezamenlijke lunch. De
aanwezige casemanager demen�e gaat graag met u in gesprek en kan u informa�e en advies
geven.

Openings�jden:
10:30 – 13:00 uur op de volgende vrijdagen:
4 november, 18 november, 2 december, 16 december
Loca�e: 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.
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Odensehuis
In Meppel is op 19 september jongstleden het Odensehuis van start gegaan. Het is een
ontmoe�ngsplek met informa�e en advies voor mensen met geheugenproblemen en
(beginnende) demen�e, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het is een laagdrempelig vrij
inloopcentrum van, voor en door mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en
vrijwilligers. Iedereen is welkom!
De par�cipanten leveren een bijdrage
aan het draaiende houden van het
Odensehuis. Het Odensehuis is een
vrijwilligersorganisa�e met één
beroepskracht die een coördinerende,
s�mulerende en adviserende taak in
het geheel hee�. Het Odensehuis draagt
er sterk aan bij dat mensen met
geheugenproblemen op een plezierige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
“Een veilige plek waar je je thuis voelt!”
Odensehuis Meppel: Marktstraat 27, 7941 KP Meppel
Openings�jden: maandag 10.00 - 16.00 uur, woensdag 10.00 - 16.00 uur
Info@odensehuismeppelwesterveld.nl
Odensehuis Havelte: Veldkamp 77 (ingang Molenweg), 7971 BX Havelte
Openings�jden: dinsdag 10.00 - 16.00 uur, vrijdag 10.00 - 16.00 uur
Info@odensehuismeppelwesterveld.nl
Coördinator: Marja Meppelink, tel: 06-579 193 90

Huiskamer
Elke maandagochtend staat er een enthousiaste groep vrijwilligers klaar voor de bezoekers van
de Huiskamer in de Koeberg. Om 10.30 drinken zij koffie/thee, daarna spelen ze spelletjes met
elkaar en sluiten deze gezellige ochtend af met een lunch.
Deelnemers voor de Huiskamer worden
aangedragen via de thuiszorg, het sociaal
werk of de huisarts. Denkt u nu: ik ben
ook al op lee�ijd en kan wel wat afleiding
en gezelligheid gebruiken op de
maandagochtend? Neem dan contact op
met Muriël Winter, via
m.winter@welzijnmw.nl of 06-82159136.

Een gezellig samenzijn van de vrijwilligers en af en toe zelf genieten van
wel verdiende lekkernijen �jdens een gezellig vrijwilligersuitje!

7

Terugblik Koemarkt
De Koemarkt op 25 juni jongstleden was een zeer geslaagde en goed bezochte dag met rond de
middag een bui en verder mooi weer.
Er waren optredens van de Meppeler Muiters, Vintage Vinyl, DJ Robert en een goochelaar van
Magic Jack. Verder was er een buikschui�aan, springkussen een en photo booth waar met veel
plezier gebruik van gemaakt werd. Ook de kinderrommelmarkt en kofferbakverkoop mochten
niet ontbreken, evenals de kraampjes waar lekker eten te verkrijgen was.
Om 17.00 uur de grote klapper: de
trekking van de verlo�ng door de
Dikdakkers, wat een feest hebben zij
ervan gemaakt! Op de Speeldreef kon
de jeugd skaten en voetballen in de
pannakooi.
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Kerst vieren in de Koeberg
Komt u op vrijdag 16 dec met ons kerstvieren de het wijkcentrum de Koeberg. Onze bekende
Meppeler Ken Besuijen zal deze middag invullen met meezingliedjes van toen en nu. Onder het
genot van koffie/glühwein met wat lekkers gaan wij er een gezellige middag van maken.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom. De deelname kost € 5,-. En vol is vol.
Geef u op in het wijkcentrum de Koeberg of meld u aan per mail a.huisman@welzijnmw.nl.
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Samen op pad in de Koedĳkslanden
Op een mooie donderdagmiddag met de zon in de haren en met frisse moed zijn wij, Joop
Stokkers en Annie Huisman (wijkpla�orm), op pad gegaan met Meintje Vos (bewoonster Woonzorgcomplex) boven/achter de Koeberg. Wij hebben Meintje gevraagd om met ons op pad te
gaan om te kijken hoe toegankelijk de
stoepen en straten in de Koedijkslanden
zijn voor mensen in een rolstoel of voor
mensen die slecht ter been zijn.
Hoe mooi is het om in
probleemsitua�es krachten te
bundelen. Bijvoorbeeld de stoep naar
het Woon-zorgcomplex aan de B. van
der Helststraat.(zie foto). Deze afgang
was veel te steil en niet toegankelijk
voor mensen in een rolstoel. In
samenwerking met bewoners,
Woonconcept en de gemeente is de
helling zo gemaakt dat men nu met een
rolstoel, rollator, enz. gemakkelijk naar
en van het Woon-zorgcomplex kan
komen.

Tevens zijn wij in de Jan Sluyterstraat geweest. Ook hier
kwamen wij tot onaangename verrassingen te staan;
bijvoorbeeld een oprit van de straat de stoep op. De stoep
die te smal is, zorgde ervoor dat de rolstoel bijna in het gras
eindigde.
De conclusie van deze ac�e: er zou eigenlijk meer rekening
met mensen met een beperking gehouden moeten worden.
Onze oplossing is straten en stoepen aanleggen met een
helling die voor iedereen toegankelijk is. Zo moeilijk kan dit
toch niet zijn.
En ondertussen is de zon weg en zijn wij weer in ons
Wijkcentrum de Koeberg.
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Opfriscursus Veilig Verkeer Nederland
Op 29 september was het, na twee jaar, eindelijk weer zover: de Opfriscursus voor 50 plussers! Er
wach�e ons, de rijinstructeurs, experts en zes�en deelnemers, deze dag een warm welkom in de
“De Koeberg”.
Onder het genot van een bakje koffie of thee kregen de
deelnemers van Hans Havers van VVN uitleg over de
cursus. Doordat ouderen vaak lang geleden het rijbewijs
hebben gehaald, maar ook de werking van de zintuigen in
de loop der jaren iets afneemt én het verkeer de laatste
jaren snel de nodige veranderingen doormaakt, is het voor
deze groep belangrijk om met regelmaat rijvaardigheid,
reac�esnelheid, gezichtsvermogen en gehoor te testen.
Het programma bestond uit drie delen:
1. Theoriegedeelte – voorlich�ng over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.
2. De rit – de rit in eigen auto van circa een uur werd door de rijinstructeur met de deelnemer
voor- en nabesproken. Hiervan kreeg de deelnemer na afloop een ritverslag.
3. De workshops – �jdens de workshops werden het gezichtsvermogen, gehoor en de
reac�esnelheid door de op�cien, audicien en een medewerker van VVN getest.
Ondanks dat de autorit geen gevolgen voor het
rijbewijs had, zagen we vooraf toch wat gespannen
gezichten. Gelukkig waren deze na een ontspannen
rit weer opgeklaard. Tijdens de theorieles bleek al
snel dat een aantal verkeersborden, maar ook
sommige verkeersregels bij de deelnemers niet
bekend waren. Daarom kregen ze na afloop een
aantal brochures en een naslagwerk mee naar huis.
Bij de workshops kwam een aantal mensen erachter dat de zintuigen toch niet helemaal meer
op�maal werkten. Daarom werden er bij de experts vervolgafspraken gemaakt. Na het
ontvangen van een deelnamecer�ficaat reden de deelnemers met een posi�ef en zeker gevoel
weer naar huis. Het was een fijne en leerzame dag!
Wilt u ook graag aan deze cursus meedoen? Geef u dan op door te mailen naar:
gerdatopma@gmail.com. Graag tot volgend jaar!

Gerda Topma-Damhuis, VVN, afdeling ZuidWest Drenthe
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Hondendrollen, bah! Ruim die shit op
Wat is de reden dat er mensen zijn die hondendrollen gewoon laten liggen? Is er een bepaalde
reden voor, hebben zij een vooroordeel naar andere burgers, voelen zij zich achtergesteld, is het
een vorm van een (vies) s�l protest naar de maatschappij? Hopen zij dat juist andere mensen in
de poep van hun huisdier stappen, lachen zij s�ekem in hun vuistje als zij iemand de schoenen
zien staan afvegen, onhandig ergens tegenaan leunend met een stokje peuteren en daarna de
shit afvegen aan een graspol of de stoeprand? Kokhalzend en ergerend verwensingen mompelen
van: ‘ik wou dat je er zelf in stond, vuile viezerik!’

Type eigenaren:
Wij kunnen drie soorten eigenaren van onze lieve viervoeters onderscheiden:
1. Ruimt al�jd op, al�jd bereid voor een praatje, pleiter voor uitlaatrenplekken, neemt zijn/haar
verantwoordelijkheid; het sociale met oog voor de medemens type.
2. Ruimt alleen op als anderen kijken, hebben vaak een zakje aan
de riem en lopen ruim voor de hond uit; het als niemand kijkt
en al�jd haast type.
3. Ruimt nooit op; het stoere, schijt aan alles type.

Dwingen of moreel besef
Sommige steden schrijven dwingende APV’s in hun verordeningen.
Andere steden, zoals Meppel, doen een beroep op het moreel
besef en plaatsen bordjes met vriendelijke teksten en a�eeldingen dat er disposables met
hondenpoepzakjes en afvalbakken zijn geplaatst. Ik heb zelfs poep-opzuigmachines bij ons aan
het werk gezien; helaas missen zij nog wel eens een drol, het zal je werk maar zijn. Hé, een idee
wellicht: in plaats van een boete een dagje poepruimen. Hier geldt een opruimplicht voor de
uitwerpselen van uw huisdier, dit is conform ar�kel 123 lid abc van de APV, bij overtreding wordt
proces-verbaal opgemaakt en volgt een boete.

Scholen, opvang en poepmaaien
Bij het kindzuidpunt achterzijde Gerard Doustraat is het helemaal feest met de hondenpoep.
Echt, daar ligt zoveel stront, ik heb daar het maaien van het gras ‘poepmaaien’ genoemd. De
drollen vliegen in het rond, net als bij het gieren van boeren op hun weilanden en alles zit
eronder en het s�nkt! Joh echt, die shit s�nkt.
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Werkzaamheden Koedĳkslanden
Vorige maand zijn de werkzaamheden voor Koedijkslanden fase 8 afgerond, met uitzondering het
aanpassen van de openbare verlich�ng.
Daarnaast zijn voor de kruispunten Pieter de Hoochstraat – Zuiderlaan en Vincent van Goghlaan –
Zuiderlaan de voorrangsregels gewijzigd: voortaan hee� rechts hier voorrang!

Marlot Niemeijer, wijkregisseur

Sociale wegwĳzer voor inwoners van Meppel
Op de site van de gemeente Meppel is de digitale wegwijzer te vinden, waarin vele sociale
organisa�es die in Meppel ac�ef zijn te vinden zijn. Indien noodzakelijk kunnen inwoners van
Meppel rechtstreeks bij de betreffende organisa�e terecht voor informa�e of ondersteuning op
het gebied van: Zorg – Welzijn – Wonen – Opvoeden - Werk in Inkomen.
De nadere gegevens zijn te vinden op de startpagina van gemeente www.meppel.nl. En
vervolgens zoeken onder het kopje Sociale Wegwijzer.
De te zoeken instan�es zijn verdeeld in 6 categorieën, te weten
1. Ac�ef en Meedoen
2. Geldzaken
3. Jeugd en Gezin
4. Werk
5. Wonen en Huishouden
6. Zorg en Welzijn
Bijvoorbeeld: Onder de categorie Zorg en Welzijn is de nodige informa�e te vinden over
Mantelzorg, Noorderboog enz enz.
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Echtpaar geëerd
Het echtpaar Riek (90) en Roelf (89) is onlangs 65 jaar getrouwd. Om dit heuglĳke feit te vieren, kwam
de burgemeester persoonlĳk zĳn felicitiaties overbrengen.
Het echtpaar woont nog zelfstandig, in de Koedĳkslanden. Roelf werkte vanaf begin 1964 tot 1990 bĳ de
politie in Meppel. Daarvoor werkte hĳ bĳ Defensie en was hĳ meubelmaker.
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Jongerenwerk: skate event
Op 19 augustus vond in het Hesselingenpark in de Koedijkslanden een skate event plaats. Paul
Huisman maakte hiervan een aantal zeer fraaie foto’s. Een impressie.
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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
gezamenlijke wijk(en) Koedijkslanden, de Berggierslanden en de Slingenberg. Het centrum is
onderdeel 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 terecht 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
exploita�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�oneren 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
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de gebruikersgroepen van de coöpera�e de relevante resultaten, de ontwikkelingen en de
plannen.

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
rekening 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).

21

Voorlichting Informatie en Advies & Geldloket
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
opgroeiende 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)
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!
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
beschikt 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
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).
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Prĳsvraag
Fotopuzzel Terug in de �jd
Puzzelnummer 4
De vraag luidt: Wie zijn deze heren op de foto en ter gelegenheid van welk project werd
gezamenlijk de rode startknop door hen in gedrukt ? De meeste huishoudens hebben hier
dagelijks mee te maken.
Het bedoelde project werd in 2010 opgestart.
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 januari!
Bij meerdere juiste antwoorden vindt lo�ng
plaats.

De oplossing van puzzel 3 luidt: De familie Wassebalie.
En de winnaar is: Trienke Spijkerman

Gefeliciteerd, Trienke en veel plezier met je prijs!
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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 (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)
opgaven voor het verbeteren van de lee�aarheid 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 lee�aarheid te vergroten
op deze onderwerpen. 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

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.
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