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7e editie                                             

Zomer 2021 

Team de Koeberg 

Hier is dan de nieuwe nieuwsbrief, de zomer-editie. We moesten dit jaar lang wachten op de zomer maar hij is echt gearriveerd. 

In deze editie stelt de redactie van de nieuwsbrief zich voor. Vanuit het jongerenwerk is er ook een mooie bijdrage van al hun activiteiten en pro-

jecten. En verder kijken we samen met de directeuren van de scholen in onze wijk terug op het afgelopen schooljaar. 

Het is ook een periode van vooruitkijken. Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd waardoor  we gelukkig naar steeds meer versoepelingen gaan. 

Dit betekent dat er straks ook weer steeds meer mogelijk wordt binnen de Koeberg. Er wordt druk gekeken hoe we dit vorm kunnen geven. zodat 

wij straks binnen de voorwaarden weer zoveel mogelijk aan activiteiten kunnen aanbieden. 

Wij wensen iedereen alvast een hele mooie zomer toe. En hopelijk zien we elkaar snel.! 
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Even voorstellen: redactie wijkkrant 

Hallo, ik ben Sandor Godefrooi en werk sinds december 2020 als vrijwilliger bij de Koeberg. Ik heb in 2017 een zenuwziekte gekregen en ben daarom 

in 2019 arbeidsongeschikt geraakt. 

Ik heb heel lang in de sociale psychiatrie gewerkt en wilde al deze ervaringen toch graag inzetten. Mijn grootste passie is om mensen in hun kracht 

te zetten. 

Binnen de Koeberg doe ik verschillende dingen. Ik vorm samen met mijn broer de redactie van de wijkkrant. Verder wandel ik met een mevrouw, 

ben ik sleutelhouder van iemand voor noodgevallen en zit ik in het wijkplatform (daarover in de volgende editie meer). 

Naast mijn vrijwilligers functie binnen de Koeberg ben ik ook nog vanuit een andere organisatie betrokken bij een project in Dronten. Dit project 

ondersteund mensen die binnen de zorg op een wachtlijst staan. Hier coach en ondersteun ik de ervaringsdeskundigen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebroeders aan het werk: inks Sandor Godefrooi en rechts Dylan Godefrooi 

Hallo, ik ben Dylan Godefrooi ben 47 jaar en ben sinds januari 2021 vrijwilliger bij de Koeberg. 

Ik heb 12 jaar in de Koedijkslanden gewoond, daarvoor in de Haveltermade en woon sinds februari 2020 in Oosteinde. 

 

Ben sinds eind oktober 2006 bij de dagbesteding van Cosis. 

Heb bij de dagbesteding van Cosis een tijd lang de Update (maandelijks krantje) gedaan en administratief werk. 

 

Binnen de Koeberg doe ik alleen de redactie van de wijkkrant die 4x per jaar uitkomt en dat doe ik samen met mijn broer Sandor. 

Het is nu het 2e krantje waar ik aan meewerk en het bevalt me prima, k vind het heerlijk om het in elkaar te knutselen en de kleuren uit te 

kiezen. 

 

Ik hoop dat jullie nog veel leesplezier mogen hebben van de aankomende wijkkrantjes! 
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Online Bingo 

   Nieuwe wijkregisseur: Marlot Niemeijer 

 

 

Beste bewoners, 

 

Graag stel ik mij voor! Mijn naam is Marlot Niemeijer, ik ben 24 jaar en sinds februari vorig jaar 

werkzaam als wijkregisseur bij de gemeente Meppel. Ik ben geboren en getogen in Meppel en ken 

de gemeente dan ook erg goed. 

 

Ik ben vanaf april dit jaar werkzaam als wijkregisseur voor de Koedijkslanden, Berggierslanden en 

Slingenberg en daarnaast ook voor het Centrum. Hiervoor heb ik andere wijken binnen de ge-

meente Meppel gedaan. In mijn vrije tijd ben ik op de voetbalvelden te vinden en daarnaast houd 

ik erg van reizen en wandelen.  

 

Als wijkregisseur fungeer ik als contactpersoon tussen u en de gemeente en houd ik mij bezig met 

de leefbaarheid in uw wijk. Mocht u vragen hebben over wat er speelt in de wijk, nu of in de toe-

komst, dan kunt u contact met mij opnemen, ik ben bereikbaar via  

m.niemeijer@meppel.nl 

 

 

Toen de medewerkers van de Koeberg afgelopen januari de winkeliersvereniging Koedijkslanden vroegen naar prijzen voor een online bingo voor de 

vrijwilligers van de Koeberg, werd hier massaal gehoor aan gegeven. 

Prijzen als waardebonnen en lekkernijen en prachtige fietstassen werden beschikbaar gesteld. In februari hebben we vanuit de Koeberg 1 x online 

bingo gespeeld, dit was een succes. Even een verzetje en afleiding in de moeilijk thuis-blijf-tijd. Vanaf 22 maart mocht de Koeberg onder strenge voor-

waarden weer open voor een aantal vaste groepen bezoekers en vrijwilligers.    
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OBS Sprinkels 
Zou je je in een kort berichtje in de Koeberg willen voorstellen en daarbij de afgelopen periode in ogenschouw willen nemen, kreeg ik als vraag in de 
mail. Natuurlijk, leuk om de gelegenheid te krijgen om mezelf en onze school voor te stellen! 

Mijn naam is Wout van der Wolde, 53 jaar en ik ben sinds 2013 directeur van obs Sprinkels, een openbare basisschool voor de kinderen uit de Berg-
gierslanden, Koedijkslanden en centrum. Maar, inmiddels ontvangen we ook veel kinderen uit de Nieuwveense landen. Wat leuk om zoveel kinderen 
uit verschillende wijken uit Meppel bij ons op school te mogen laten ontmoeten! 

Met elkaar beleven we een roerige tijd. Veel zaken zijn onzeker, maar gelukkig zien we langzamerhand versoepelingen tevoorschijn komen. Ook voor 
het onderwijs zijn het bijzondere tijden. Zo hebben we met elkaar in twee periodes van lockdown het onderwijs op afstand moeten vormgeven. Ach-
teraf terugkijkend kunnen we stellen dat dit goed is verlopen. Dit had niet zonder de fantastische samenwerking met onze ouders gekund! Wij zijn 
heel trots op onze kinderen, ouders en leerkrachten die samen de schouders eronder hebben gezet om de ontwikkeling van de kinderen zoveel moge-
lijk te continueren. 

Ook nu, ondanks dat we weer fysiek naar school mogen, ervaren we nog steeds de effecten van covid-19. Zo zijn we met z’n allen heel alert om be-
smettingen op school te voorkomen. Blij dat dit met steun van onze ouders aardig goed lukt! 

De komende periode hoop ik dat we met z’n allen op een veilige en rustige wijze richting de zomervakantie kunnen bewegen. Dat we na de zomerva-
kantie een nieuwe start kunnen maken waarin volop mogelijkheden zijn voor kinderen om zich te ontwikkelen, we ouders weer in school mogen be-
groeten en we wat meer terug kunnen naar het ‘oude normaal’.  
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Reestoeverschool 
SBO Reestoeverschool 

De school in corona tijd. De Reestoeverschool is altijd een fijne plek om onderwijs te krijgen, maar in corona 

tijd in het bijzonder.  

Ik ben Bennie van der Schaaf, interim directeur van SBO Reestoeverschool en aan mij is gevraagd om iets te 

vertellen over het schooljaar tot nu toe. Na het vorig schooljaar waarin we te maken kregen met een lock-

down, wie had dit ooit verwacht, kregen we dit jaar weer met een lockdown te maken.  

Onze kinderen gaan naar een speciale basisschool en velen van hen wonen niet in de buurt van de school. Zij 

hebben meer aandacht nodig dan de gemiddelde reguliere basisschool kan bieden. Onze kinderen hebben 

veel baat bij een duidelijke structuur waarin ze veel worden gemotiveerd en gestimuleerd om een volgende 

stap te zetten. Voor ieder mens is aandacht en waardering belangrijk, maar voor onze kinderen in het bijzon-

der. Onze ouders en leerkrachten hebben tijdens de lockdown geprobeerd om hetzelfde voor elkaar te krij-

gen, maar dat is toch anders. De kinderen hebben in veel gevallen hun vriendjes, hun klasgenootjes, de socia-

le omgeving van de school nodig om tot  ontwikkeling te komen. Wat waren we met z’n allen dan ook blij dat 

we weer open mochten. We gaan ervan uit dat we het ergste achter de rug hebben en dat de toekomst zonnig is. 

Schooljaar 2020-2021 is in vele opzichten bijzonder. Behalve de lockdown kregen we ook de onderwijsinspectie op bezoek. Wij hebben kunnen laten 

zien wat wij waard zijn. Wij zijn een goede school met zeer gemotiveerde teamleden met een groot hart voor het speciale kind. Dit werd ook zo gezien 

en beoordeeld door de onderwijsinspectie. Op alle onderdelen van het onderzoek hebben wij een mooie voldoende gehaald.  

We gaan de laatste fase van het schooljaar in. De activiteiten die normaal dan op het programma staan kunnen niet of zullen in aangepaste vorm 

plaatsvinden. In alle gevallen kijken we liever naar wat wel kan i.p.v. wat niet kan. Het leven is veel te mooi om te treuren. 

 

 

Mijn naam is Taco van Leeuwen en ik ben samen met Bonny van der Veen directie van onze hele fijne school: Terra Meppel VO. 

Het afgelopen jaar is er een van extremen en continu aanpassen. Ieder gezin, iedere werkgever en dus ook onze school heeft daarin steeds ingespeeld 

op veranderende richtlijnen. Het is doorlopend gelukt om gezamenlijk (leerlingen, ouders én school) het onderwijs voortgang te laten hebben. Bij de 

fysieke lessen op school, online lessen thuis of een mix van beiden, steeds bewogen we samen mee. Daarbij hebben we telkens voor ogen gehad om 

leerlingen het maximale te bieden en ik ben er trots op hoe dat lukt.  

 

Met grote dankbaarheid en respect zien we ouders van leerlingen hun kind aan de keukentafel helpen bij het onderwijs. Tegelijkertijd zijn ook onze 

docenten in staat gebleken deels vanuit huis les te geven terwijl er ook een partner thuis werkt, de eigen kinderen lange periode thuis waren etc. 

Enorm knap hoe onze docenten er doorlopend voor onze leerlingen zijn geweest terwijl ze zelf ook in een cocktail van leraar/opvoeder/partner zaten. 

Een grootse prestatie. 

 

Deze coronaperiode heeft veel vervelende gevolgen maar brengt ook mooie zaken aan het licht. Bijvoorbeeld de ervaren saamhorigheid, de tijd die 

gezinnen samen hebben, de creativiteit waarmee diplomering en open dagen aangepast zijn georganiseerd, de enorme sprong in digitale vaardighe-

den die we allen maken, hoe belangrijk contact met opa en oma is, hoe fijn de natuur vlak bij huis is en nog zoveel meer. Kortom meer dan genoeg om 

van te genieten en dankbaar voor te zijn. 

Met open blik gaan we graag samen met u verder met ons onderwijs. Daarbij spreken we niet over achterstanden, hooguit over een aangepast ver-

volgpunt. 

  

Taco van Leeuwen 

Afdelingsdirecteur Terra Meppel VO 

Terra Meppel VO 
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CBS Het Kompas 

 Kunt u zich even kort voorstellen? 
Mijn naam is Hans Blenkers. Samen met het team van kindcentrum Het Kompas, werken we aan het ontplooien van talenten van kinderen van 0-12 
jaar.  
In een goede sfeer dagen we kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Prettige omgangsvormen, maar ook uitdagend onderwijs en fijn contact 
tussen leerkrachten en ouders zijn daarin kenmerken(d) voor ons. 
Dat gebeurt in een veilige en vertrouwde omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is. 
Ons onderwijs is erop gericht dat anders zijn mag; we houden rekening met individuele verschillen tussen kinderen. 
We hechten bij dit alles aan een goede samenwerking tussen ouders en school. 
Toelating staat open voor iedereen.  
Daarom geniet ik elke dag van de spontaniteit en het leervermogen van kinderen. Uiteindelijk gaat het in het onderwijs toch om het kind, nietwaar ? 
Hoe heeft u het afgelopen schooljaar beleefd? 
We hebben een bijzondere periode achter de rug. We werden met de neus op de feiten gedrukt….. niet alles is maakbaar in ons leven. We hebben 
daar veel van geleerd.  
Zo werden ouders, vanwege de lockdown, plotseling uitgedaagd tot een andere rol door het thuisonderwijs. We hebben voor hen veel waardering 
hoe zij hieraan vorm en inhoud aan hebben gegeven. Het was voor ons een onverwacht andere vorm van educatief partnerschap. 
Het gevolg daarvan was dat er meer wederzijds begrip en samenwerking was om de ontwikkeling van het kind te blijven stimuleren. 
Voor leerkrachten was het ook anders. Van de ene op de andere dag werden leerkrachten geacht om onderwijs op afstand te geven. En wat fantas-
tisch dat in de wereld van vandaag de dag dat ook allemaal kan! De techniek maakt veel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. In mijn optiek 
heeft het onze ogen geopend voor nieuwe kansen en mogelijkheden. En die hebben we benut. Wat ben ik dankbaar voor het team die dit allemaal in 
zeer korte tijd zich eigen gemaakt heeft.  
Ook voor de kinderen was het helemaal anders. Een wereld van mondkapjes, geen handen geven en afstand houden, vaak je handen wassen, thuis 
blijven, niet op bezoek gaan bij anderen…. Zo anders dan ‘normaal’. 
Wat we vooral van kinderen hebben mogen leren is dat zij de kunst verstaan van ‘echt leven in het moment’. Hoe zorgelijk de wereld  om hen heen 
ook was; kinderen bleven spelen (zowel thuis als buiten); ze bleven zich ontwikkelen. In de afgelopen periode hebben onze kinderen andere dingen 
geleerd, die zeker ook van waarde zijn en blijven. Onze overheid praat over ‘achterstanden’. Ik vind dat vervelend voor onze leerlingen en ouders. 
Natuurlijk ging het leren de afgelopen periode anders dan normaal. Natuurlijk heeft dat invloed op schoolscores. Maar dat is niet erg. We kunnen en 
willen de leerlingen blijven helpen om zich maximaal te ontwikkelen naar hun vermogen en omstandigheden.  
Om die reden was de noodopvang op onze school voor ieder kind die dat nodig had. En niet alleen omdat één van de ouders een cruciaal beroep had. 
Soms moet je als school de menselijk maat blijven zien en houden.  
De digitale wereld kan afstandelijk lijken; een pandemie kan ons in de greep houden,  maar het kan ook ons nader tot elkaar brengen. Ik heb veel 
kinderen en ouders gehoord die zich bewuster werden van de gehaastheid en druk van ons ‘oude-normaal’. Ik hoop dat we ons blijven bezinnen op 
wat we ‘normaal’ vinden. Misschien zijn we wel toe aan een ‘nieuw-normaal’. 
Wat heeft uw school ingezet om op een zo goed mogelijke manier onderwijs te  blijven geven? 
School en ouders hebben nog veel meer samengewerkt in de ontwikkeling van hun kind(eren). Dat is m.i. een grote meerwaarde. ‘It takes a village to 
raise a child’. 
We hebben gekozen voor een hybride vorm van onderwijs. Digitaal als het kan, persoonlijk als het moet. Soms met de laptop; soms gewoon met een 
boek en schrift. Om die reden heeft de school in deze periode ook meer devices aangeschaft. Zo konden we leerlingen meer ‘op maat’ bedienen. 
Sommige kinderen waren bij ons meer dan welkom in de noodopvang tijdens de lockdowns. Juist omdat het voor hen beter was op ‘op school te zijn’. 
Ze kregen daar dan les van hun eigen meester/juf via de laptop. De extra hulp kregen ze dan op persoonlijke manier door onderwijsassistenten en/of 
leerkrachten. 
Het lesprogramma is zoveel mogelijk doorgegaan. Een eerste screening na de zomervakantie in 2020 liet ons zien dat de resultaten wel ietsjes lager 
lagen dan normaal, maar dat we niet ongerust hoefden te zijn. Van een grote achterstand was o.i. geen sprake. 
Wat we vooral belangrijk vonden na elke lockdown was het zorgen voor het sociaal-emotionele aspect van leerlingen. Daarvoor hebben we bewust 
gekozen om de eerste schooldagen vooral daarop in te steken. Het toepassen van de kanjermethode was daarin voor ons een belangrijke tool. We 
merken dat kinderen daardoor veel beter in hun vel gingen zitten, de angst een beetje kwijt raakten en zich weer veilig gingen voelen, ook in de 
groep. 
Wat zou u aan het eind van dit schooljaar nog tegen uw leerlingen en medewerkers willen zeggen? 
Houd vol. Geef ruimte aan elkaar en heb oog voor elkaar.  
Je mag trotst zijn op jezelf en op elkaar. Er is hard gewerkt en veel geleerd.  
Het komt goed…!  
Elke dag geeft je een nieuwe kans. 
  
  
Met hartelijke groet, 
 
Hans Blenkers 
(directeur) 
 
Kindcentrum Het Kompas, Zuiderlaan 197c, Meppel 
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Een turbulent, maar mooi schooljaar op CSG Dingstede 

 

Op alle scholen in Nederland staat het schooljaar 2020-2021 vooral in het teken van het omgaan met de coronacrisis. Op Dingstede was dat natuurlijk 

niet anders. Het schooljaar werd in februari nog een beetje stormachtiger door het vertrek van ons geliefde rector-bestuurder Yzaäk Jacobi. Hij kreeg 

een kans die hij niet kon laten lopen. Met Peter de Visser als interim rector-bestuurder timmert de school ondanks alle veranderingen in de samenle-

ving goed aan de weg. Er worden stappen gezet naar een bestuurlijke fusie met Stad en Esch om de kinderen in Meppel ook in de toekomst te kunnen 

laten kiezen uit een compleet en veelzijdig onderwijsaanbod. We hebben ook een prachtige aanmelding voor volgend schooljaar behaald. 

 

Kunt u zich even kort voorstellen? 

“Mijn naam is Maarten Schelling. Ik ben samen met een collega teamleider van het atheneum-team op Dingstede. Ik ben het aanspreekpunt voor alle 

onderwerpen die met corona te maken hebben. Verder heeft u mij misschien kunnen zien als een van de gezichten van onze digitale open dag. Ik 

werk al meer dan vijftien jaar op Dingstede, met veel plezier.” 

 

Hoe heeft u het afgelopen schooljaar beleefd? 

“Het is een schooljaar waar steeds de grenzen van het mogelijke worden opgezocht. De school krijgt steeds nieuwe richtlijnen vanuit Den Haag. Dat is 

uitdagend werk, maar het betekent ook dat de docenten soms op hun tenen moeten lopen om alle leerlingen goed te bedienen. Ik ben ongelooflijk 

trots op al onze collega’s én leerlingen dat we steeds zo goed meebewegen met alle veranderingen.” 

 

Wat heeft uw school ingezet om op een zo goed mogelijke manier onderwijs te blijven geven? 

“Aan het begin van de crisis hadden we al snel door dat het na de zomervakantie niet afgelopen zou zijn. Ons plan om meer ‘blended learning’ aan te 

bieden, een mooie mix van werken met laptops én boeken, hebben we versneld uitgerold onder alle klassen. Daardoor konden we dit schooljaar mak-

kelijker schakelen tussen thuisonderwijs en onderwijs op school. Momenteel werken we met halve klassen. De leerlingen komen om de dag naar 

school en kunnen op andere dagen meekijken met de les. Leerlingen uit een kwetsbare thuissituatie en leerlingen die thuis niet goed tot leren komen, 

kunnen elke dag terecht op school. De leerlingen werken op anderhalve meter afstand van elkaar en houden zich goed aan de regels. Het aantal be-

smettingen valt ook erg mee. Er is nog geen enkele klas in quarantaine geplaatst.” 

 

Wat zou u aan het eind van dit schooljaar nog tegen uw leerlingen en medewerkers willen zeggen? 

“Allereerst dat ik ongelooflijk trots op ze ben. Op de leerlingen, de docenten en het ondersteunend personeel. Zo’n crisis brengt veel onrust met zich 

mee. De meningen lopen steeds uiteen. Dat merk je op school, maar ook in heel Nederland. Wat de één te soepel vindt, vindt een ander te streng. Op 

Dingstede komen al die meningen ook samen, maar met elkaar lossen we veel problemen krachtig op. Soms doet het pijn dat zoveel mensen er blind 

vanuit gaan dat alle leerlingen automatisch veel achterstanden op zouden hebben gelopen. Ze zouden eens moeten weten hoeveel leerlingen en 

docenten er goed in slagen om ondanks alles de lesstof op een keurig tempo netjes af te ronden. Dat wordt wel eens vergeten. Dat neemt niet weg 

dat we voortdurend nadenken en plannen maken om eventuele achterstanden weg te werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dat traject 

succesvol gaan afronden. Nu maar hopen dat we snel weer met zijn allen naar school mogen. Het is nu nog te stil op school. Tegen onze examenkan-

didaten zou ik willen zeggen dat we het volste vertrouwen in ze hebben. Voor deze groep zijn de komende maanden natuurlijk extra spannend, maar 

we rekenen erop dat Meppel straks weer goed versierd zal zijn met trotse wapperende vlaggen met schooltassen.” 

 

Maarten Schelling, 

teamleider atheneum CSG Dingstede 

 

 

 

 

 

CSG Dingstede 
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Jongerenwerk - Welzijn Mensenwerk  

KOMENDE PERIODE 

 

Politiekids 

Filmproject 

Bus pimpen 

Meidenwerk 

Magazine 

Platform om alles samen te brengen, 

BVOO Jeugd 

Preventief werk 

Sportactiviteiten 

Skatemiddag: 1 en 22 mei 

 

Jongerenwerk 
Afgelopen half jaar is er binnen het jongerenwerk van Welzijn MensenWerk 

in Meppel veel gebeurd. De mooie combinatie die er is gemaakt tussen de 

jongerenwerker en uitvoeringregisseur van de gemeente Meppel is een 

unieke samenwerking, wat een groot succes is tot nu toe. De eerste periode 

hebben we als duo veel geï nvesteerd in het in kaart brengen van wat er 

allemaal speelt op het gebied van jeugd in Meppel en we hebben met ieder-

een kennis gemaakt. In de uitvoering is er veel ingezet in het leren kennen 

van de jongeren van Meppel. Dit door er met name op af te gaan en samen 

te werken met meerdere partijen. De afgelopen periode merkten we dat de 

communicatie verbeterd zou kunnen worden naar de partners die affiniteit 

hebben met jeugd of werken met jeugd. Daarom wordt er vanaf nu, e e n 

keer per maand een nieuwsbrief over wat er gebeurd is, maar ook wat de 

komende periode op het programma staat en waar jeugd zou kunnen uits-

luiten, uitgebracht. Een samenvatting komt dan in onze wijkkrant. 

 

 

   Ambulant Werk 
Elke week wordt er rond gereden in Meppel om op deze manier jongeren 

op te zoeken op straat. Eind van de zomer waren er veel groepen op straat 

en is er goed contact ontstaan met verschillende groepen, zowel in Meppel 

als Nijeveen. In de winterperiode is het aantal groepen een stuk minder 

geweest, dit kwam door de maatregelen maar ook door het weer. De afgelo-

pen weken is er weer meer jeugd op straat te vinden en worden deze ook 

meer opgezocht. Dit wordt gedaan met eigen vervoer of met onze nieuwe 

mooie bus. Vanuit het ambulante werk zijn er veel signalen opgepakt. Hier-

bij kan gedacht worden aan individuele vragen als verslaving, op zoek naar 

opleiding en werk, dag structuur willen aan brengen in het leven, depres-

sieve klachten of problemen thuis of met vrienden. Ook zijn er vanuit het 

ambulante werk een aantal projecten opgezet met groepen die een vraag 

hadden.  
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Skatebaan Koedijkslanden 

Pumptrackbaan 

Vanuit een paar jongens uit de Oosterboer is er het initiatief gekomen om te gaan kijken naar de mogelijkheden voor een 

pumptrackbaan. Deze jongeren werken aan een plan voor de mogelijkheden voor dit project, dit doen ze samen met hun 

moeders. 
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        Wintergames 

 Afgelopen winter konden we een subsidie aanvragen vanuit de Johan Cruijff Foundation. Het jongerenwerk 

heeft samen met Meppel Actief drie activiteiten neergezet voor de jongeren; een skatemiddag, een boot-

camp les en handboogschieten en laser kleiduif schieten.  

 

Weerbaar Meppel / Jongerenwerk 

Weerbaar Meppel en het Jongerenwerk werken veel met elkaar samen, er is onder andere een project 

gestart in samenwerking met Stad en Esch. Daar wordt een groep jongeren begeleid om hen weerbaar-

der te maken. Ook worden er nagedacht over een project voor Meppel breed. 

 

 Zomerprogrammering 
Afgelopen zomer heeft Meppel gebruik gemaakt van een subsidie vanuit de provincie Drenthe. Deze 

wordt aankomende zomer ook weer benut. Meppel Actief zal de coördinatie op zich nemen en onder 

andere het jongerenwerk zal meedenken over de inhoud. 

SMW / Jongerenwerk  
Het Schoolmaatschappelijk Werk en het Jongerenwerk werken nauw met elkaar samen en starten op 

de Woldstroom een meidenwerk project.    

Skate Meidenwerk 

Samen met de organisatie Cement wordt er gekeken of er een project opgezet kan worden voor meisjes. Zij willen graag kijken naar de mogelijkhe-

den om skate-attributen te maken voor de wintermaanden of om mee te nemen naar andere plekken.  

MDT - Maatschappelijke Dienst Tijd 

Vanaf 30 april tot 30 juli is het project MDT gestart. Latisha van Halen, projectleider vanuit Welzijn MensenWerk, zal dit project vorm gaan geven 

samen met jongere projectleiders. Deze hebben een heel team onder zich die iets voor de maatschappij gaan betekenen. De vijf projecten vinden 

plaats bij Weerbaar Meppel (schoonprikken van Meppel), Cement (fietsen repareren voor mensen met een kleine beurs), Meppel Actief (het fitness 

toestel in Ezinge meer op de kaart zetten), de Bazuin (concerten geven in verzorgingstehuis) en het jongerenwerk (coronaproof muziekfestival neer-

zetten voor jongeren).  

 

             Film / theater project 

Vanuit een aantal jongens is de vraag gekomen of er iets met theater en film opgezet kan worden 

voor hen. Samen met hen is het idee ontstaan dat er onder andere theater lessen gegeven gaan 

worden en een film word geregisseerd en opgenomen. We hopen dat er de mogelijkheid is dat 

deze te zien gaat zijn in de bioscoop in Meppel.  

 

MEE 

Samen met MEE is er een oproep geweest voor jongeren die weinig sociale contacten hebben. Er 

zou als pilot een avond komen voor deze jongeren om te kijken waarin we hun kunnen ondersteu-

nen. Er zijn nog maar drie deelnemers die zich hebben aangemeld, dus het project word nogmaals 

uitgezet. 

 

Pimpen van de bus 

Onze mooie gekleurde jongerenwerk-bus wordt momenteel gepimpt. In samenwerking met Ce-

ment wordt de bus aan de binnenkant opgeknapt. Er komt een wifi punt in, geluidspeakers, stoel-

tjes, een mooie kast etc. Voor het pimpen van de bus is er een samenwerking met het jongeren

              werk van Westerveld en Zwartewaterland.  
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Activiteiten 

 Afgelopen periode was het lastig om de jongeren te 

bereiken. Daarom heeft het jongerenwerk van Welzijn 

MensenWerk veel activiteiten georganiseerd, zowel 

online als fysiek. In het begin van de lockdown merkten 

we dat de bingo’s, quizzen en online games een groot 

succes waren. De afgelopen periode hebben we veel 

meer ingezet op fysieke activiteiten zoals skate midda-

gen, bootcamp, fortnite toernooi, hunted, lasergamen 

en koken tijdens Ramadan. Ook is er voorlichting ge-

daan op basisscholen samen met de jeugdagent, en een 

spreekuur op Dingstede. Het Schoolmaatschappelijk 

Werk heeft een mooi magazine uitgebracht voor jonge-

ren die bij hen in beeld waren, deze hebben ze persoon-

lijk gebracht zodat er ook weer even een fysiek contact-

moment zou zijn. Online is er ook een stress-les opzet, 

in samenwerking met SWM en het Jongerenwerk.  

 

 

Meer informatiie: 

Myrthe Lugtmeier—jongerenwerker 

06-48467771, m.lugtmeier@welzijnmw  

Check ons ook op Instagram: jongerenwerkmeppel of  

Facebook: Jongerenwerk Meppel 

Sinds april jl. hebben we weer een Wijkplatform voor de wijken Koedijkslanden, Berggierlanden en Slingenberg. Hier heeft een mooi 

artikel over gestaan in de Meppeler Courant op 12 mei jl.  Het is weer een voorzichtig begin waar nog ruimte is voor versterking. Dus 

heb je of heeft u interesse of wilt u meer weten van  het Wijkplatform?  Neem dan contact op met Annie Huisman, voorzitter (tel.06-

44864126) of Muriël Winter, sociaal/opbouwwerker Welzijn MensenWerk,  06-82159136 of m.winter@welzijnmw.nl . 

In de volgende editie zullen we meer aandacht besteden aan dit nieuwe Wijkplatform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vlnr: Muriël Winter,  Joop Stokkers, Sandor Godefrooi, Madzy Madarbaks en Thijs Visser 

 

     Nieuw Wijkplatform Koeberg 



 12 

De Koeberg is een wijkservicepunt voor alle bewoners van de Koedijkslanden, Berggierslanden en de Slingenberg. Wij willen een herkernbaar servi-

cepunt zijn, midden in de wijk tegenover de Jumbo. Dit voor iedereen met vragen op het gebied van zorg, welzijn, activiteteiten en wijkgerichte vra-

gen. 

Door de corona-situatie kunnen wij op dit moment helaas geen activiteiten in De Koeberg aanbieden. Heb je wel behoefte aan individuele onder-

steuning in de vorm van een wandelmaatje, ondersteuning bij boodschappen of ben je eenzaam en zit je daardoor in een sociaal isolement. Neem 

dan gerust contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Adres gegevens: 
De Koeberg, Team De Koeberg 
7944 XX Meppel 
Rembrandtplein 83  
Uit geef datum: 
06-2021 
Uitgever:  
Gemeente Meppel 
 
 
 

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

 
 

VIA is fysiek mogelijk, maak wel eerst een afspraak! 

 

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. 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 0852731444. U heeft op dit moment de volgende mogelijkheid: 

 

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

 

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

Hopelijk kunnen we na de zomervakantie weer uitbreiden naar onze locaties in Haveltermade en Oosterboer. 

 

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….. 

Colofon  

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

teamdekoeberg@gmail.com  

Voorlichting Informatie en Advies 


