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6e editie                                             

voorjaar 2021 

Team de Koeberg 

Het is alweer bijna zes maanden geleden dat de laatste Nieuwsbrief verscheen. In de afgelopen periode is opbouwwerker Werner naar de gemeen-

te  Westerveld vertrokken. Hiervoor is sociaal werker/opbouwerker Muriël in de plaats gekomen. Hiermee is redactie voor de Nieuwsbrief ook ver-

anderd en bestaat nu uit de twee vrijwilligers Dylan en Sandor en Muriël. In de volgende editie zullen Dylan en Sandor zich aan u voorstellen.  

Helaas leven we tijdens het maken van deze Nieuwsbrief nog steeds in een periode van maatregelingen en beperkingen waardoor we nog steeds 

geen fysiek activiteiten kunnen aanbieden vanuit de Koeberg. Hopelijk is er bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief hier verandering in gekomen! 

 

In deze Nieuwsbrief stelt het team van Welzijn MensenWerk WMW zich voor. Verder zijn er bijdragen van: de wijkagent, Woonconcept over de 

nieuwe woningen naast de oude LTS, Winterlichtjes van Stichting Present, wijkverpleegkundige Noorderboog, LivingLab en Kindpunt en Peuter op 

Stap van Cosis. Ze vertellen over hun werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen binnen de wijk. 

 

We wensen jullie veel leesplezier en hebben jullie ideeën of  wijkgerichte input voor de volgende Nieuwsbrief in de zomer, stuur ons dan een mail-

tje. Ons mailadres vind je op de achterkant deze Nieuwsbrief. 
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Nieuwe sociaal werker/opbouwwerker! 

 

Half november 2020 is Muriël Winter gestart als sociaal werker/opbouwwerker voor de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden. Hiermee treedt 

zij in de voetsporen van Werner Hoff, die nu volledig in de gemeente Westerveld werkt.  

Muriël woont sinds tien jaar in Meppel en is ontzettend blij dat ze zich nu voor haar eigen stadje in mag zetten. Hiervoor heeft Muriël gewerkt in 

o.a. Zwolle, Hardenberg en Hoogeveen. De eerste jaren vooral met jeugd, daarna de slag gemaakt naar buurtwerk en opbouwwerk. 4 

Sociaal en maatschappelijk werk 

Samen met maatschappelijk werker Jildou Rozendal en beheerder Diane Willems werkt Muriël vanuit De Koeberg. Zowel Jildou als Muriël werken 3 

dagen, zo is er samen met Diane elke dag (behalve vrijdag) iemand bereikbaar of aanwezig voor vragen of ideeën. 

Helaas is de Koeberg op moment van dit schrijven gesloten voor groepen i.v.m. de strenge corona-maatregelen. We hopen dat met het verschijnen 

van deze krant hier verandering in is gekomen en er weer gezellig koffie gedronken kan worden in Koeberg en dat andere activiteiten ook steeds 

weer opgestart mogen worden. Daar zijn we met zijn allen wel aan toe: terug naar normaal!  

Samenwerking 

Als sociaal/opbouwwerker werkt Muriël veel samen met andere organisaties zoals de gemeente, woningbouw, thuiszorgorganisaties, politie en 

handhaving. Nu er geen bezoekers ontvangen mogen worden in de Koeberg, zet Muriël zich zeker in voor de inwoners van de wijk. Er komen best 

wat hulpvragen binnen zoals behoefte aan een praatje of boodschappen doen. Samen met vrijwilligers uit de wijk proberen we deze vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden.  

Ook is Muriël bezig met een nieuw te vormen wijkplatform voor de Koedijks- en Berggierslanden. Hiervoor hebben zich een aantal nieuwe mensen 

gemeld maar er kunnen nog meer bij. Interesse? Laat het weten aan Muriël.  

Wilt u zich ook, op welke manier dan ook, inzetten voor uw 

wijk en haar bewoners of wil(t) je/u kennismaken met Muriël 

of heeft u een vraag voor haar, Jildou of Diane? Laat het ze 

weten! 

De Koeberg 

Rembrandtplein 83, tel. 0522-859729,  

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

 

Welzijn MensenWerk: 085-2731444 

 

Diane Willems: d.willems@welzijnmw.nl 

Jildou Rozendal: j.rozendal@welzijnmw.nl 

& 

Muriël Winter: m.winter@welzijnmw.nl   

06-82159136 (bereikbaar ma, woe, do) 

  

Vlnr:  Diane Willems, Jildou Rozendal en Muriël Winter 

We hebben en houden feeling met onze vrijwilligers en bezoekers d.m.v. een telefoontje of kaartje. Kaartjes zijn onlangs ver-

stuurd naar alle deelnemers door vrijwilligers Marijke en Ina en beschikbaar gesteld door ‘1 tegen eenzaamheid’ (afd. Meppel). 

Ook is er in februari een online-bingo georganiseerd voor onze vrijwilligers met prijsjes beschikbaar gesteld door de Winkeliers-

vereniging Koedijkslanden! In de volgende editie komen we hier uitgebreid op terug! 
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Vorig jaar schreef ik een stukje in de wijkkrant  wat ging over de “onzichtbare vijand” ge-

naamd corona en over de moeilijke tijden waarin we toen zaten. 

Ik had toen nooit kunnen vermoeden dat we driekwart jaar later nog steeds in die situatie 

zouden zitten. Sterker nog de maatregelen zijn verscherpt en we hebben nu zelfs te maken 

met een avondklok!  

Ook ik ben corona moe en kan het woord af en toe niet meer horen en met 17 miljoen 

“deskundigen” wordt het er niet makkelijker op. 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en moet dat vooral ook blijven. Je mag het er-

gens niet mee eens zijn en dan mag je je laten horen of zien, zo werkt onze democratie! 

Echter bewust proberen de maatschappij te ontwrichten, op te ruien, te vernielen, te plunde-

ren en te rellen is iets wat we niet  tolereren. Gelukkig zien we ook dat maar een hele kleine 

groep mensen dit doet en een hele grote groep mensen die sterk veroordeeld. 

In deze hectische en ongekende tijd moeten wij als politie er staan en dit doen we en zullen 

we ook altijd blijven doen. Dit is onze taak en zo voelen wij dat ook.  

Goed is om te zien en te horen dat het in Meppel en de wijken het relatief goed gaat en men 

zich schikt in de maatregelen en beperkingen. De enkeling die dit niet doet, en bijvoorbeeld 

oproept tot rellen of de avondklok negeert, krijgt met ons te maken. Zoals gezegd dat is onze 

taak. 

Ik wil echter ook vooruit kijken. Als we samen nog even volhouden gaan we onze vrijheden 

weer terug krijgen en beloof ik in het volgende stukje het woord corona niet meer zal noe-

men…. 

Vriendelijke groeten, 

Erik Roenhorst 

Wijkagent Koedijkslanden / Berggierslanden / Alingenberg. 

0900-8844, erik.roenhorst@politie.nl 
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Tussen de wijk Koedijkslanden en Westerstouwe heeft Woonconcept 34 nieuwe woningen gebouwd. Het zuidelijke deel is 
gebouwd in een vierkant blok van 5 woningen per rij. En het noordelijke deel bestaat uit 2 blokken van 7 woningen. De hui-
zen hebben een leuk ontwerp, het dak aan de achterkant, begint vanaf de eerste verdiepingsvloer. Dat past mooi in de om-
geving. 

Bouwen, verhuren en verhuizen in coronatijd 
De nieuwe bewoners hebben het hele proces doorgemaakt in coronajaar 2020: reageren op een woning, knopen doorhak-
ken, de bouw meemaken, de sleutel krijgen, verhuizen, inrichten en gesetteld raken. Best een gekke situatie. Gelukkig kon-
den ze nog wel via een speciale looproute in het hoofdkantoor van Woonconcept, zelf de kleuren van de keuken en badka-
mer kiezen van staaltjes. 

Energieneutrale woningen 
De woningen zijn energieneutraal, dat wil zeggen dat ze evenveel energie opwekken als dat je verbruikt, bij normaal ge-
bruik. Ze worden verwarmd met elektrische radiatoren die hun energie uit de zonnepanelen op het dak halen. Warm water 
wordt opgewekt door zonnecollectoren en de ventilatie gaat met een gebalanceerd ventilatiesysteem. Vieze warme lucht 
wordt uit de woning gezogen en koude schone lucht komt de installatie in. Daar wordt het gefilterd. De warmte van de 
lucht van binnen wordt met een warmtewisselaar overgebracht op de schone buitenlucht. Deze wordt de woning weer 
ingeblazen. Hierdoor wordt zo min mogelijk warmte verloren. 
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Present zijn in Meppel, 

Het grootste deel van de winter zit er inmiddels op, wat een pittige winter is dit! Voor de één betekent het al maandenlang thuiswerken of -onderwijs 

krijgen, voor de ander betekent het juist alleen thuis zitten omdat er bijna niemand op bezoek kan komen.  

Zeker is dat iedereen dit intense jaar op een eigen manier beleeft, wellicht zitten velen door alle opgelegde afstand zelfs op een eigen eilandje?  

Misschien wil je wel wat voor de ander doen, maar weet je niet waar je kunt beginnen. Stichting Present Meppel wil die brug bouwen, de schakel zijn 

tussen iemand die iets te bieden heeft en de ander die juist wat steun of hulp kan gebruiken. Op dit moment loopt hiervoor de actie Winterlichtjes! 

Gezinnen hebben zich aangemeld om een Winterlichtje voor een ander te zijn. Hulpverleners hebben mensen aangedragen die nu wat meer contact 

heel goed kunnen gebruiken. Een kaartje, een telefoontje, even samen wandelen. Het is een klein gebaar, maar kan juist nu een wereld van verschil 

maken.  

Deze actie Winterlichtjes is een traject van 6 weken; exact de tweede helft van de winter. De eerste gezinnen zijn inmiddels al van start gegaan, maar 

er blijven vragen binnen komen, dus wil je als gezin het verschil maken voor iemand in de buurt? Meld je dan alsnog aan op www.presentmeppel.nl 

onder tabblad “Winterlichtjes” en dan nemen wij contact met je op.  

Maar Present zijn, dat kan iedereen! Er staan voor dit jaar nog meer mooie projecten op de planning. Houd daarvoor onze Facebook pagina in de ga-

ten of meld je aan voor onze nieuwsbrief. 

Heb je maar een paar uurtjes tijd? Ook dan kan je bij Present aan de slag. Normaal gesproken doen we dit met groepen. Een groep buren, een 

vriendinnenclub of bijvoorbeeld een team van de sportvereniging meld zich aan om een zaterdag de handen uit de mouwen te steken. Vele handen 

maken licht werk. Samen is er in een mum van tijd een tuin opgeknapt, een huis woonklaar gemaakt of een gezellige activiteit georganiseerd.  

We hopen dat dit op termijn weer mogelijk is. Tot die tijd zullen 

we iets creatiever te werk gaan. Nieuwsgierig geworden hoe jij je 

kunt inzetten? Neem contact op om te informeren naar de moge-

lijkheden! 

 

Wellicht tot ziens!  

Hartelijke groeten, 

Evelien Visser 

Coördinator Stichting Present Meppel 

info@presentmeppel.nl  -  www.presentmeppel.nl 

 

 

 

Een kaartje; kleine moeite maar een groot gebaar! 

Wil je vandaag nog een lichtpuntje zijn? Schrijf dan een kaartje of maak een tekening en breng dit naar Het Anker. Bij de ingang staat 

een doos waar de post in kan.  

de activiteitenbegeleiders van Het Anker zorgen ervoor dat deze post bij men-

sen komt die nu veel alleen zijn en dit gebaar goed kunnen gebruiken!  

Dus maak een tekening, schrijf een kaart en breng hem naar  

Het Anker; Reestlaan 2 Meppel 
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Even voorstellen..  

 

Mijn naam is Aniek de Kruijf en ik ben afgelopen september gestart als S1-

wijkverpleegkundige in de wijkteams Koedijkslanden/Berggierslanden en centrum 

Meppel. Daarnaast werk ik drie dagen als coördinerend wijkverpleegkundige bij 

thuiszorg Noorderboog.  In 2014 ben ik na mijn studie hbo- verpleegkundige ge-

start als wijkverpleegkundige in Diever. Zorg verlenen bij de mensen thuis en deze 

zorg coördineren is waar mijn hart ligt.  Samen ervoor zorgen dat de mensen thuis 

kunnen blijven wonen.  

 

Als S1-wijkverpleegkundige in het wijkteam ben ik (onafhankelijk) benaderbaar 

voor inwoners die vragen hebben over zorgverlening, zoals thuiszorg, verpleeg-

huiszorg en ondersteuning bij revalidatie. Ook kan ik vragen beantwoorden over 

het aanvragen van een CIZ indicatie of het aanvragen van een WMO indica-

tie voor bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding.  Of voor het aanvragen/

adviseren van hulpmiddelen, zoals een douchestoel.  

Daarnaast werk ik samen met Welzijn Mensenwerk, huisarts, politie, handhaving 

en de gemeente. Tevens zoek ik de verbinding met de andere wijkverpleegkundi-

gen in de wijk.  

  

Ik ben bereikbaar op 0610744176 (dinsdag, woensdag en vrijdag) en zodra het 

weer kan hoop ik jullie snel te kunnen ontmoeten.  

  

Met vriendelijke groet,  

Aniek de Kruijf  

 
Het avontuur LivingLab Goed Leven is in september gestart met 22 enthousiaste wijkbewoners uit de Koedijkslanden die samen met 22 studenten op 

zoek zijn gegaan naar het Goede Leven in de wijk. Er zijn vele gesprekken gevoerd in de diverse teams van wijkbewoners en studenten, er zijn wande-

lingen door de wijk gemaakt en er is met elkaar een beeld ontworpen over Goed leven. Al deze beelden hebben we verzameld in een film over Goed 

leven die te vinden is in de bijbehorende link met Nieuwsbericht. Naast dat teams met elkaar hebben onderzocht wat goed leven is, zijn er ook mooie 

contacten ontstaan tussen de studenten en de wijkbewoners en tussen wijkbewoners onderling. In december zijn alle beelden over het goede leven 

met mogelijke ideeën voor de toekomst van de wijk gedeeld met professionals die werkzaam zijn in de wijk. Hier ontstonden al gelijk allerlei ideeën 

om de komende maanden uit te werken. Wat dacht u van meer groen in de wijk? Of meer mogelijkheden tot het ontmoeten van elkaar? Wilt u meer 

weten of aansluiten, dan kunt u contact opnemen met Mieke Veerman ( mieke.veerman@windesheim.nl) of Annelies Harps ( ae.harps-

timmerman@windesheim.nl) We laten graag binnenkort weer van ons horen als de plannen concreter worden. 

 (In de link  een nieuwsbericht van Windesheim en daarin de film over goed leven. https://www.windesheim.nl/nieuws/2020/december/

studenten-onderzoeken-het-goede-leven-van-ouderen-in-meppel) 
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Kindpunt en Cosis Expertisecentrum Meppel start Peuter op stap  

Buurtbewoners zullen zich ongetwijfeld afgevraagd hebben waarvoor de verbouwing van de zuidvleugel van Dingstede bedoelt is.  

Sinds 4 januari komen hier de 2 jongste groepen van Expertisecentrum Meppel voor dagbehandeling. De zuidvleugel wordt gedeeld met Plus Kinderopvang, beide orga-

nisaties hebben elk hun eigen deel van de vleugel. De intentie is een fijne plek voor kinderen om samen te spelen en te leren . 

PlusKinderopvang is samen met Cosis neergestreken in het zuidelijke gebouw van CSG Dingstede.  

Op 4 januari hebben beide partijen de deuren geopend en daarmee is een prachtige nieuwe en unieke samenwerking ontstaan tusse n twee partijen voor het jonge kind. 

Hiermee heeft PlusKinderopvang voet aan de grond gekregen in de Koedijkslanden om de kinderen uit deze wijk en uit de Berggierslanden opvang te kunnen bieden. 

Bij KindPunt Zuid (de naam van deze locatie) wordt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang geboden. Op de ochtenden bieden wij ook peuterarrangementen aan.  

De ruimtes zijn prachtig verbouwd tot een warm en huiselijk geheel waar iedereen zich op zijn plek voelt.  

Op dit moment wordt er volop gewerkt om de tuin om te toveren tot een groen en uitdagend geheel. Een wereld van verschil met een half jaar geleden toen er nog 

honderden fietsen stonden. 

Wilt u meer informatie over kinderopvang van 0-12 jaar op deze mooie locatie? Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl voor alle 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

De naam Peuter op stap is niet toevallig gekozen. De kinderen die de dagbehandeling bezoeken zijn peuters en kleuters die een  opstapje nodig hebben om tot ontwikke-

ling te komen.  

Wat doet en is Peuter op stap? 

Een fijne peutergroep voor het kind, waar het gestimuleerd wordt zich verder te ontwikkelen en op termijn kan doorstromen naar (een vorm van) onderwijs. 

Peuter op stap biedt een kleine peutergroep dicht bij huis. 

Waar ouders, begeleiders en verschillende behandelaren samen uitzoeken op welke manier de ontwikkeling van het kind het best gestimuleerd kan worden. 

Waar ontwikkeling van taal, spel, motoriek en zelfredzaamheid zijn verweven in het dagprogramma, zodat het gewenste behandelklimaat ontstaat. 

Voor welke peuters en kleuters is Peuter op stap bedoelt? 

Het kind: 

Lijkt zich anders te ontwikkelen op één of meerdere gebieden. 

Gedraagt zich anders dan leeftijdgenootjes. 

Functioneert het best in een kleine groep met veel individuele aandacht. 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dat kunt u vrijblijvend contact opnemen  met Tineke Spraakman, teamcoördinator Expertisecentrum Meppel.  

T.Spraakman-Visscher@cosis.nu  tel 06-11031958  

mailto:T.Spraakman-Visscher@cosis.nu
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De Koeberg is een wijkservicepunt voor alle bewoners van de Koedijkslanden, Berggierslanden en de Slingenberg. Wij willen een her-

kenbaar servicepunt zijn, midden in de wijk tegenover de Jumbo. Dit voor iedereen met vragen op het gebied van zorg, welzijn, activi-

teiten 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.  

Adres gegevens: 
(Team) De Koeberg 
7944 XX Meppel 
Rembrandtplein 83  
0522-859729 
Uit geef datum: 
03-2021 
Uitgever:  
Gemeente Meppel 
 

 
 

Vormgever: 
Dylan en Sandor Godefrooi 
Redactie: 
Team de Koeberg: Muriël Winter, Dylan en Sandor Go-
defrooi 
Team De Koeberg werkt samen met:  

 
 

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 coronamaatre-

gelen is er al enkele maanden geen fysiek VIA-spreekuur mogelijk geweest. De afgelopen maanden hebben wij u zoveel mogelijk tele-

fonisch 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 telefoon-

nummer 085-2731444. van 9.00—12.00 uur. U heeft de volgende mogelijkheden: 

 

Op de dinsdag in de Poele (Groen van Prinsterenstraat 1A) van 9:30 tot 11.30 uur 

Op de woensdag in de Koeberg (Rembrandtplein 83) van 13.30 tot 15.30 uur 

Op de donderdag in Wijkcentrum Oosterboer (Osseweide 1B) van 16.30 tot 18.00 uur 

 

Wij willen u vragen om een dag van tevoren de afspraak te maken zodat de vrijwilliger zich op uw komst kan voorbereiden. Voor een 

afspraak donderdag kunt u zelfs tot 12:00 bellen! 

 

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/ 

Volg ons op….. 

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

teamdekoeberg@gmail.com  


