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Helpen maakt je Happy 
 
In onze laatste wijkplatformvergadering gaf Lianne 
Dolstra enthousiast een terugkoppeling over één 
jaar ‘Meppel voor Elkaar’. Zoals u wellicht weet 
hebben de uitkomsten van onze wijkanalyse aan de 
wieg gestaan voor de oprichting van Meppel voor 
elkaar (MvE). Het team van MvE bestaat naast 
Lianne uit zes enthousiaste vrijwilligers. In totaal 
heeft MvE het afgelopen jaar aan 70 vrijwilligers 
organisaties advies gegeven; daarnaast is men 
zichtbaar aanwezig bij erg veel activiteiten die in 
Meppel gehouden worden. Zo wordt er veel aan 
naamsbekendheid gedaan. Ook werkt men mee 
aan samenwerkingsprojecten met scholen, kerken, 
bibliotheken en de ‘Meppeler uitdaging’. Men 
biedt ondersteuning aan organisaties en 
particulieren. Afgelopen jaar zijn er 214 
klantcontacten geweest, is de website 15.000 keer 
bezocht en zijn er 392 geregistreerde gebruikers. 
De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 47 jaar 
en er zijn maar liefst 316 vragen geplaatst. 
Enkele websitefacts: 
Er zijn 723 unieke connecties gemaakt 
Er zijn 180 vragen gematched 
Is de top 3 vragen over gezelschap, klussen en 
activiteitenbegeleiding. 
Is 52% van de vrijwilligers door MvE gestart met 
vrijwilligerswerk. 
Dit alles wordt geresulteerd in een 
maatschappelijke waarde van ruim 360.000 euro!!! 
Na één jaar staat MvE op de derde plek van de 
landelijke benchmark. Een unieke prestatie 
waarvoor dank aan Lianne en alle vrijwilligers die 
hieraan een unieke bijdrage hebben geleverd. Top! 
 
Met elkaar maken we Meppel een beetje mooier. 
Voor meer informatie: www.meppelvoorelkaar.nl 
 
Erik Roelofs 
Voorzitter Wijkplatform Oosterboer-Ezinge 
 
Vertrek wijkwethouder Koos de Vos 

Al ruim voor de 
gemeenteraadsverkiezing 
was het duidelijk dat 
wethouder Koos de Vos niet 
terug zou keren in een 
nieuw te vormen college van 
B&W. En daardoor zou het 
Wijkplatform Oosterboer-

Ezinge een andere wijkhouder krijgen. In de 
afgelopen jaren was de samenwerking met De Vos 
prima en als dank daarvoor kreeg hij een attentie 
aangeboden in de vorm van een fotocollage met 
afbeeldingen uit zijn politieke loopbaan. Tot aan 
zijn pensionering gaat Koos de Vos terug naar zijn 
vorige werkgever de belastingdienst. Zijn opvolger 
is Hans van der Haar (SteM). 
 
Verhalen, puzzels, tekeningen 

In elke Wijkkrant geven wij ruimte aan één van de 
vier basisscholen in de Oosterboer om zich te 
presenteren.  
 
Maar er wonen in de Oosterboer en Ezinge ook 
leerlingen die een andere basisschool bezoeken 
zoals bijvoorbeeld De Toermalijn, De Plataan, de 
Calvijnschool, de Reestoeverschool of De 
Woldstroom. Die leerlingen willen we ook in de 
gelegenheid stellen om een bijdrage aan de 
Wijkkrant te leveren. Zit je dus op één van deze 
scholen of misschien nog een andere die we hier 
niet noemden, maak dan een mooi verhaal, een 
puzzel of een rebus en stuur die in naar 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
Je mag ook een tekening maken. Maar stuur die in 
als een fotobestand.  
 
In de Wijkkrant van september willen we twee 
mooie pagina’s maken met jullie bijdragen. Schrijf 
er je naam, je leeftijd en de naam van je school bij. 
 
 
Colofon 
 
De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van het Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge en verschijnt vier keer per jaar. 
 
Redactie: Els Boesjes en Jan Jonker. 
 
De Wijkkrant wordt huis-aan-huis bezorgd. In een groot deel van de 
Vlinderbuurt door bewoners van Het Erf en in het resterende deel van 
de Oosterboer en Ezinge door de bezorger van de Meppeler Courant 
‘huis-aan-huis’. 
Heeft u een ‘Nee Nee sticker’ en wilt u toch de Wijkkrant lezen, dan 
liggen er voor u meeneemexemplaren klaar bij Bakker Steenbergen in 
het winkelcentrum. 
 
De volgende Wijkkrant verschijnt in september. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 
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5 vragen aan Jan Jonker redacteur 

Wijkkrant 

Waarom maak je deel uit van het wijkplatform 
Oosterboer & Ezinge? 
Na een oproep in één van de eerste wijkkranten 
heb ik gereageerd op de vacature van redacteur. 
Vanaf die tijd help ik vier keer per jaar met veel 
plezier mee aan de samenstelling van de wijkkrant.  
 
Wat inspireert je? 
Het is leuk om door middel van de wijkkrant 
bekend te maken van wat er speelt in de wijken 
Oosterboer en Ezinge. De samenwerking met de 
andere leden van het Wijkplatform is heel 
plezierig. Iedereen is erg betrokken en we vullen 
elkaar goed aan. 
 
Hoe geef je dat vorm? 
Door elke keer weer samen met mede redactielid 
Els Boesjes en de andere leden van het 
Wijkplatform een lezenswaardige krant te maken. 
 
Wat is een hoogtepunt in de afgelopen periode? 
Er is geen sprake van een echt hoogtepunt, maar 
van talloze kleinere. Het is goed te merken dat 
mensen initiatief nemen om de leefbaarheid in hun 
omgeving te verbeteren en daar een steentje aan 
willen bijdragen. Dat hardwerkende vrijwilligers 
succes hebben met hetgeen ze organiseren. Kijk bij 
voorbeeld eens naar het wekelijkse eetcafé in De 
Boerhoorn. Dat een begrip als ‘noaberhulp’ weer 
heel actueel is. Dat mensen elkaar de helpende 
hand toesteken, of even een bezem of schoffel 
pakken of ervoor te zorgen dat een probleem 
aangepakt wordt. Zaken die iedereen ten goede 
komen. 
 
Wat wil je uiteindelijk bereiken? 
Dat elk goed initiatief een vervolg krijgt. En voor de 
langere termijn: dat de revitalisering er voor gaat 
zorgen dat beide wijken weer jarenlang 
meekunnen. In de Ezingebuurt is dat proces al voor 
een belangrijk deel achter de rug, de Oosterboer 
volgt de komende jaren. Ik hoop dat daarbij goed 
geluisterd gaat worden naar de bewoners. Het is 
per slot van rekening hun wijk. 
 
 

Start werkgroep 
 
Het ‘Dynamisch Uitvoeringsplan Structuurvisie 
Meppel 2030: duurzaam investeren in de kwaliteit 
van Meppel’ vormt de aanzet tot een proces dat de 
Oosterboer de komende decennia levensvatbaar 
moet houden.  
De wijk bestaat ruim veertig jaar en er zal gekeken 
worden hoe de wijk zo in te richten dat hij weer 
geruime tijd mee kan. Wat moet daarvoor 
gebeuren? Dat kan zijn: De leefbaarheid 
verbeteren, de duurzaamheid vergroten en 
inspelen op de veranderende wet- en regelgeving 
op het gebied van langer thuis wonen. 
 
De gemeente Meppel heeft begin april een 
projectleider aangesteld die een startnotitie gaat 
schrijven. De projectleider zal samen met de leden 
van de inmiddels gevormde werkgroep optrekken. 
Een vijftal bewoners van de Oosterboer hebben 
zich al voor de werkgroep aangemeld. Mochten er 
meer bewoners zijn die mee willen denken, 
aanmelding kan alsnog door een mailtje te sturen 
naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  
 
Het College van B&W zocht partners om mee te 
kijken en te denken over de plannen. De 
werkgroep van het Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge is één van die partners. Belangrijk is om te 
verkennen wat de vragen zijn en wat er leeft in de 
wijk.  
Er wordt gezocht naar vormen om alle bewoners 
en zoveel mogelijk partijen in een vroegtijdig 
stadium bij de planvorming te betrekken en op de 
hoogte te houden. Een goede communicatie is 
daarbij van groot belang. Hoe informeer je de 
bewoners en welke middelen zet je daarvoor in? 
Gedacht kan worden aan: Facebook, website, 
publicatiebord, informatiepagina Gemeente. 
Bewoners op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen is erg belangrijk. 
Stapsgewijs zal het traject in de aanloop naar de 
uitvoering vorm krijgen. De uitvoering zal enkele 
jaren duren. Het wijkplatform Oosterboer-Ezinge 
en de werkgroep zijn, zoals gemeld, daar nauw bij 
betrokken. In de volgende wijkkranten zullen we 
regelmatig berichten over de stappen die zijn 
genomen.  
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Herdenking sergeant Swart 

Donderdag 19 april 
herdachten de leerlingen van 
groep acht van de Anne 
Frankschool en de 
Oosterboerschool sergeant 
Swart. Bij het monument aan 
het Rumptigerpad legden de 
leerlingen die het monument 
hebben geadopteerd een 
krans. Albert van Aalderen, 
één van de initiatiefnemers 
voor het monument, gaf 
tijdens de korte plechtigheid 
aan de leerlingen uitleg over 
hetgeen zich in de meidagen 
van 1940 tijdens de inval van 
de Duitsers heeft afgespeeld 
op de plaats waar nu het 
monument staat. Sergeant 
Swart verdedigde daar met 

zijn manschappen een versterking bij de Rumptigerbrug en kwam daarbij zelf om het leven. Van Aalderen 
stond stil bij de huidige tijd waarbij hij de leerlingen opriep om actief op te treden wanneer ze zagen dat 
iemand werd geplaagd. Nadat een één van de leerlingen een zelf geschreven gedicht had voorgedragen, legde 
wethouder Henk ten Hulscher met twee leerlingen een krans bij het monument.  
 
Planten van fruitbomen in de Oosterboer 

 
De werkgroep Groen van het 
Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge, Landschapsbeheer 
Drenthe en de Gemeente 
Meppel hebben samen met 
een aantal vrijwilligers uit de 
wijk Oosterboer een begin 
gemaakt met het project 
“Bijen en Vlinderparadijs” wat 
valt onder “Nederland 
Zoemt”.  
 
Nederland Zoemt is mogelijk 
gemaakt dankzij een extra 
bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij, met als doel 
het structureel vergroten van 
voedselaanbod en 
nestgelegenheid voor wilde 
bijen in Nederland.  
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De focus van het plan in Meppel ligt op het 
gedeelte van het Ringpark aan de 
Oosterbroekenweg, gelegen tussen de Binnenweg 
en de Hoogeveenseweg.   
Zaterdag 28 april is er op een feestelijke manier 
een begin gemaakt met dit project met het planten 
van een vijftal fruitbomen. Fruitbomen geven een 
mooie aanleiding om jong en oud te vertellen over 
de belangrijke rol die wilde bijen en andere 
insecten hebben in de bestuiving. Zonder bijen 
geen fruit! 
Onder het genot van een kopje koffie/thee en 
limonade voor de kinderen konden 
belangstellenden vragen stellen over het project en 
werd er informatie uitgedeeld. De buurtbewoners 
zullen door middel van flyers op de hoogte 
gehouden van de verdere uitvoering van het 
project, maar de eerste stap is gezet!  
De werkgroep Groen is nog op zoek naar 
vrijwilligers die mee willen helpen om het project 
tot een succes te maken voor nu en voor de 
toekomst.  
Aanmelden kan per mail: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  
 
PGM de Baander blij verrast! 
 
De Rabobank geeft jaarlijks een deel van haar winst 
terug aan de samenleving door de Rabobank 
Clubkas Campagne. Ook de Rabobank Meppel-
Staphorst-Steenwijkerland schreef de Rabobank 
Clubkas Campagne uit. Er schreven zich 45 
verenigingen/stichtingen uit de regio in voor deze 
campagne. Leden van Rabobank Meppel – 
Staphorst - Steenwijkerland konden het eerste 
kwartaal van dit jaar hun stem uitbrengen op de 
stichting of vereniging waaraan zij hun clubhart 
wilden laten zien.  

 

Bestuursleden van PGM De Baander met de cheque 

Op zaterdag 14 april was er een feestelijke 
uitreiking van de cheques bij Herberg ’t Plein. PGM 
de Baander deed ook mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne en zij waren zeer verrast dat zij 
als eerste geëindigd waren met zo’n fantastisch 
bedrag! 
 
Wandelgroep Oosterboer 
 
Sinds eind maart lopen we elke vrijdagmorgen met 
een groepje mensen in en om de wijk Oosterboer. 
We lopen van 60 tot 90 minuten en doordat 
iedereen weer andere mooie plekjes kent, hebben 
we steeds weer een andere route. 
Ik kan volgens mij namens alle wandelaars zeggen 
dat we steeds een geslaagde wandeling hebben. 

 
De wandelgroep in het Wilhelminapark 

 
Het leuke is ook dat er niets moet, je hoeft je niet 
aan te melden of af te melden; en achteraf staat de 
koffie en thee klaar in wijkcentrum de Boerhoorn. 
Dan praten we gezamenlijk nog even na. 
Ook zin om een keer mee te lopen? We vertrekken 
om 9 uur vanaf De Boerhoorn, Brandemaat 5. Dus 
zorg er voor die tijd te zijn, dan komt het goed.  
 
Medewerking gevraagd! 
Heeft u ook een brief ontvangen over het grote 
tweejaarlijkse burgerbelevingsonderzoek van de 
gemeente Meppel? De uitkomsten zijn onder 
andere belangrijk voor het Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge. Met de uitkomsten van het 
onderzoek kunnen we een verdere aanzet geven 
om samen de leefbaarheid in onze wijken te 
behouden en waar nodig te versterken.  
Meedoen is dus belangrijk! 
Alvast bedankt ;-) 
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Buurtbemiddeling
 
Buurtbemiddeling is 
een laagdrempelige 
voorziening waar 
buren en 
buurtgenoten hun 
conflicten met elkaar 
oplossen onder 
begeleiding van 
vrijwillige 
buurtbemiddelaars. 
 

Hoe werkt Buurtbemiddeling? 
De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers 
naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze 
geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze 
zijn neutraal. Ze proberen ervoor te zorgen dat de 
partijen zelf een oplossing vinden. Het voordeel 
van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun 
problemen niet bij politie of justitie neerleggen, 
maar proberen er onder begeleiding van 
bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan 
worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt 
en komt er uiteindelijk een oplossing die voor 
beide partijen aanvaardbaar is. 
Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. 
Door er niet met elkaar over te praten kan zo’n 
kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij 
halen levert niet altijd de verzoening en vrede die 
buren zich wensen. Het lost misschien het conflict 
wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een 
duurzame oplossing van het probleem. 
 
Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld? 
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de 
gemeente Meppel die in een conflictsituatie zitten 
of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Om 
gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling 
wordt slechts van u gevraagd om mee te werken 
aan een werkbare oplossing tussen beide partijen. 
Ook organisaties kunnen problemen tussen buren 
of buurtgenoten aanmelden: alle medewerkers van 
Welzijn MensenWerk, medewerkers van de 
woningbouwcorporaties, de politie, de gemeente, 
huisartsen en andere organisaties. 
 
De voordelen van buurtbemiddeling 
Als partijen zelf een oplossing vinden voor hun 
probleem, werkt dat vaak veel beter dan als 
bijvoorbeeld de politie of de woningbouwvereniging 

een oplossing oplegt. Als partijen zelf een oplossing 
vinden, zijn ze daar allebei tevreden mee en is de 
kans veel groter dat het probleem ook daadwerkelijk 
uit de wereld is. Buurtbemiddeling leidt vaak tot een 
beter contact met de buren. Bovendien is 
buurtbemiddeling gratis. 
 
Wanneer wel of geen buurtbemiddeling? 
De voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat de 
partijen vrijwillig deelnemen, dat ze de tijd hebben 
om met elkaar te praten en de wil om hun 
problemen op te lossen.  
Buurtbemiddeling kan ingeschakeld worden bij: 
ervaren overlast, ruzie of irritaties tussen buren of 
buurtgenoten. Het kan gaan om geluidsoverlast, 
pesterijen, vervuiling, gebruik van 
gemeenschappelijke ruimten of onenigheid over 
heggen. Maar ook over bomen, schuttingen en 
gebruik van parkeerplaatsen, huisdieren, kinderen 
of jongeren die overlast bezorgen. 
 
Bemiddelaars 
Bij elk conflict vormt de coördinator van 
Buurtbemiddeling een team van twee 
bemiddelaars. De bemiddelaars maken een 
afspraak met beide partijen apart. Het 
bemiddelingsgesprek vindt plaats op een voor 
beide partijen “neutrale” plaats; bijvoorbeeld in 
een dorps- of buurtgebouw. De bemiddelaars zijn 
getraind in conflictbemiddeling. 
 
Meer informatie? 
Heeft u zelf een probleem met uw buren of wilt u 
meer informatie? Neem dan contact op met 
mevrouw Hetty de Bruin van Buurtbemiddeling 
Meppel,  
buurtbemiddeling@swwh.nl 
of bel 0610928135. 
 
VIA spreekuur in De Beemd 

VIA staat voor 
voorlichting, informatie 
en advies. Elke bewoner 
in Meppel kan terecht op 
de VIA spreekuur.  De 
ondersteuning is 

laagdrempelig en kortdurend. Elke vraag wordt 
beantwoord of er wordt doorverwezen naar de 
juiste persoon of instantie. Het spreekuur is elke 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur in De Beemd. 
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Bij voorbaat dank 
 

 
De waslijn met het kernachtige verzoek 

 
Half april hing er een waslijn op de hoek van de 
Kluft en het Biezenveld met het verzoek ‘Stop het 
voeren van de ratten. Bij voorbaat dank’. Een 
duidelijke boodschap. Wijkregisseur Henk den 
Toom heeft de kwestie aangekaart bij de 
gemeentelijke medewerker die belast is met 
ongediertebestrijding. Den Toom meldt dat 
overlast van ratten altijd zelf gemeld kan worden 
bij de gemeente via telefoon 140522. Bestrijding 
van in dit geval vermoedelijk bruine rat is soms 
noodzakelijk, maar beter is het aantrekken van 
ratten te voorkomen. In dat opzicht is de oproep 
aan de waslijn volkomen terecht. 
  
Bruine ratten zijn vooral te vinden in de buurt van 
menselijke activiteiten zoals in woningen en 
fabrieken. Ze kunnen uit het riool omhoog komen 
en via kieren en gaten in de woning. 
 
Weren van bruine ratten 
Bruine ratten komen af op zwerfvuil en 
etensresten. Geef de dieren dus geen kans.  
Weringsmaatregelen zijn: 
-voedsel onbereikbaar voor ratten bewaren 
-afsluiten van afvalcontainers 
-regelmatig afvoeren van afval 
-goed dichtmaken van kieren en gaten in uw 
woning 
-regelmatig controleren van het (riool)leidingwerk 
 
Melden van overlast 
Wanneer de bruine rat voor ernstige overlast of 
schade zorgt meldt u dit aan de gemeente. Geef 
uw melding online door of telefonisch via 14 0522. 
Een medewerker neemt contact met u op voor 
beoordeling van de situatie en geeft u advies. De 

gemeente kan deskundigen opdracht geven de 
bruine ratten te vangen. 
 
Kindertuintjes 
Vorige jaar hebben een aantal kinderen een tuintje 
gehad op het terrein van volkstuincomplex 
Blankenstein aan de Blankensteinweg. 
Met heel veel plezier kweekten zij hun eigen sla, 
radijsjes, boontjes en bloemen. 

 
Het enthousiasme is groot. 

 
Ook dit jaar hebben zich weer kinderen aangemeld 
voor een tuintje. Leerlingen van Stad en Esch 
hebben de tuintjes voor ons ontgonnen en 
gebruiksklaar gemaakt. En dat hebben zij super 
goed gedaan! Iedere vrijdagavond van half zeven 
tot half acht kunnen de kinderen in hun tuin 
komen werken. Altijd is er begeleiding aanwezig. 
Het is altijd reuze gezellig en we zijn fijn met elkaar 
aan het tuinieren. We helpen elkaar en wandelen 
ook wel eens langs de volkstuinen op het terrein en 
leren over planten en insecten. 
 

 
De voorbereidingen voor een goede oogst. 

 
Op 4 mei zijn we van start gegaan, maar er zijn nog 
enkele tuintjes beschikbaar voor de liefhebbers. 
Om de onkosten te dekken wordt er 0,50 cent 
gevraagd per maand. Hiervan wordt zaden, 
plantjes en eenvoudig tuingereedschap gekocht. 
We hopen op een mooie tuinzomer en wensen 
iedereen veel tuinplezier! 
Voor verdere informatie en opgave kunt u terecht 
bij Wil Vreugdenhil Tel. 06-127 055 75 
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SamenLoop voor Hoop 2018 
 
Op zaterdag 25 maart was de kick off voor de 2e 
editie van SamenLoop voor Hoop Meppel 2018. 
Met de bakfiets van het Wijkplatform (waarvoor 
onze dank!) stonden we bij de Meppeler toren om 
iedereen zoveel mogelijk te informeren over de 
SamenLoop voor Hoop in het Wilhelminapark op 1 
en 2 september van 11.00 uur tot 11.00 uur.  
 
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor 
iedereen die iets tegen kanker wil doen. Een 
wandelestafette van 24 uur als symbool voor de 
voortdurende strijd tegen kanker. Een evenement 

waar je stilstaat 
bij kanker maar 
ook het leven 
viert. De 
inschrijvingen 
zijn al 
begonnen en er 
hebben zich tot 
nu toe 10 

teams ingeschreven. Wij nodigen iedereen uit om 
samen mee te lopen op 1 en 2 september om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
kankeronderzoek. Vorm een team en schrijf je in 
op www.samenloopvoorhoop.nl/meppel.  
 

 
Propaganda maken op het Kerkplein 

 
Tijdens de SamenLoop start op 1 september om 
14.00 uur de KinderLoop voor Hoop. Alle kinderen 
tot en met 12 jaar mogen hier aan meedoen. Je 
loopt 24 minuten samen voor hoop, 24 minuten 
denken aan de mensen die overleden zijn aan 
kanker of die kanker hebben.  
Natuurlijk vieren we ook het leven en we maken er 
een leuke middag van. We hopen dat ook de 

deelnemers aan de KinderLoop voor Hoop veel 
geld in gaan zamelen voor het KWF.  
 

 
Ook de kinderen doen mee 

 
Wil je meer weten over de SamenLoop of de 
KinderLoop op 1 en 2 september? Stuur je vraag 
naar meppel@samenloopvoorhoop.nl en je krijgt 
zo snel mogelijk antwoord. 
 
Oproep 
 
Op 1 en 2 september wordt de sponsor-estafette-
wandeling SamenLoop voor Hoop in Meppel 
gehouden. Teamleden wisselen in estafettevorm 
elkaar af op een parcours en dat 24 uur lang als 
symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. 

We willen met 
de Werkgroep 
Fairtrade 
Meppel 
(mogelijk samen 
met de 

Wereldwinkel) ook meedoen aan deze estafette. 
Daarvoor zoeken wij mensen die mee willen 
wandelen. Heb jij belangstelling, meld je dan bij mij 
aan. Wil je eerst meer weten: kijk even op de site:  
 
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-
samenlopen/drenthe/meppel/ 
 
Naast het meedoen aan de wandeling, willen we 
ook een actie organiseren om tijdens de estafette 
extra geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Wil 
je niet wandelen, maar hier wel bij helpen, laat het 
dan ook even weten.  
 
We hopen een mooi team bij elkaar te krijgen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjan Mulder 
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Een snelle lauw warme zomer 
maaltijdsalade 
 
Toen ik vanochtend wakker werd zag ik dat er een 
grauwe natte dag was aangebroken. Afgelopen 
nacht had het stevig geonweerd en geregend, 
maar op het nieuws hoorde ik dat het elders in het 
land tot wateroverlast had geleid. Dat was hier 
gelukkig niet. In mijn tuin stond de sierappelboom 
gisteren nog vol met prachtige bloesem, nu was er 
een groot deel van weggeregend.  
Zo kan dat gaan, gebeurtenissen komen en gaan 
als vanzelf. Zo is het ook in ons leven. Mooie 
dingen gaan voorbij, en zo ook  gelukkig de nare 
dingen. Hoewel, soms twijfel je wel eens of het nog 
wel beter wordt. 
Doorlopend moet je je evenwicht zien terug te 
vinden. Dat is lang niet altijd makkelijk. We moeten 
optimistisch blijven en de mooie en leuke dingen 
blijven zien.  
Laatst was ik op een erg warme voorjaarsdag op 
bezoek bij vrienden en we zouden blijven eten. Tot 
mijn verrassing ontdekte ik een, voor mij, nieuw 
recept. 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
250 gram pasta, bv penne of macaroni 
Potje rode pesto rosso 185 gram 
200 gram rucola 
1 zakje mozzarella 
300 gram cherrie tomaatjes  
250 gram spekjes 
 
Bereiding: 
Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Bak de spekjes knapperig en zet dat 
apart, doe het vuur uit, giet het overtollig vet weg. 
Verkruimel de mozzarella in de pan, voeg de 
doormidden gesneden tomaatjes, de pesto rosso, 
de rucola, de spekjes en de pasta toe en meng alles 
met elkaar. Niet meer verwarmen en je hebt nu 
een lauwwarm gerecht. Heerlijk op een warme 
zomeravond. Nog lekkerder is dit met goede 
vrienden, een fijn gesprek en een lekker glas witte 
wijn. 
 
Eet lekker! 
 
Hay Janssen, april/mei 2018 
 

Stoofpotje met Driekleurenrijst 
 
Voor 4 personen  
Bereidingstijd: 30 minuten + 2,5 uur stooftijd 
 
Ingrediënten: 
800 g sukadelappen, in dobbelsteentjes 
klontje boter  
2 uien, gesnipperd 
2 teentjes knoflook, geperst 
100 g tomatenpuree 
2 tl gedroogde oregano 
1 laurierblaadje 
400 g aardappel, in blokjes 
400 g wortel of pompoen, in blokjes 
400 g boontjes, afgehaald en gebroken 
bakbanaan 
 
En van Fair Trade Original: 
Zeezoutmix chilipeper   
50 ml biologische Sojasaus  
1-2 el Sambal Oelek  
300 g Rijstvariatie, drie kleuren jasmijnrijst  

 
Dep het vlees 
droog met 
keukenpapier en 
bestrooi met de 
zeezoutmix. 
Verhit de boter in 
een braadpan en 
bak het vlees 
rondom bruin. 
Voeg de ui en 
knoflook toe en 
fruit even mee. 
Blus af met de 
sojasaus. Voeg de 
tomatenpuree, de 
sambal, het 

laurierblad, de oregano en 500 ml heet water toe 
en dek af. Laat het vlees circa 2 uur sudderen op 
laag vuur. Kijk af en toe of er nog wat vocht bij 
moet. Voeg na 2 uur de groenten toe en stoof nog 
20-30 minuten mee. Breng intussen een pan met 
een ruime hoeveelheid water en een snuf zout aan 
de kook en bereid de rijst volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Serveer de 
stoofpot met de rijst en gebakken banaan. 
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Pannenkoekenfestijn voor de buren! 
 
Wijkplatform Oosterboer Ezinge heeft een kleine 
subgroep, Buurtplatform Ezinge. Helaas bestaat dit 
buurtplatform nog maar uit twee mensen maar zij 
hebben regelmatig contact met de scholen. Samen 
met het Drenthe College zijn er jaarlijks activiteiten 
met de buurt.  
Op woensdag 11 april waren de 50+’ers uit de 
Ezingebuurt uitgenodigd voor een 
Pannenkoekenfestijn op het Drenthe College van 
16.00 tot 18.00 uur.  
Ongeveer 40 bewoners hadden zich opgegeven om 
lekker te komen eten.  
De buren werden ontvangen met koffie of thee en 
nadat iedereen er was werden ze van harte 
welkom geheten door docente Barbara 
Boerwinkel.  
Wie wilde mocht met studenten mee een kijkje 
nemen in de verschillende lokalen.  

 
Natuurlijk mocht je 
helpen pannenkoeken 
bakken maar om ze 
voor je te laten bakken 
was voor veel buren 
ook prima! De 
pannenkoeken waren 
heerlijk en het was erg 
gezellig! 
 
 

Eerst bakken… 
 

 
…dan lekker smullen. 

 
 
 
 

Carspelsoldaat eerste wijkagent in de 
Oosterboer? 
 
‘Op de boervergadering, die in 1783 gehouden 
werd op de Rumpte, besloten de bewoners uit de 
Oosterboer eens te praten met de Schulte en de 
Volmachten van Meppel omdat zij behoefte aan 
politietoezicht hadden. 
Bartelt Warners en Lucas Reggers, oude namen in 
deze omgeving, was opgedragen deze zaak te 
regelen. Zij kwamen met de Schulte overeen, dat 
de carspelsoldaat elke drie maanden vijf stuivers 
betaald zou krijgen van elk huis aldaar, mits hij dit 
geld zelf ophaalde. Dat was vijfentwintig gulden 
per jaar en daarvoor moest hij alle weken minstens 
twee keer door de gehele Oosterboer bij alle 
huizen langs of zo veel vaker, als de Schulte nodig 
oordeelde. Alle bedelaars en vagebonden moest hij 
daar verjagen en er tevens alles doen wat zijn 
beroep meebracht. Was hij in dezen in verzuim, 
dan kostte hem dit een daalder boete. 
Voor deze dienaar van politie, die gekleed was in 
blauwe rok met rode kraag en opslagen, blauw 
vest en broek, zou men niet het nodige respect 
gehad hebben zonder wapens. 
Die bewapening was zeer behoorlijk: een sabel, 
twee pistolen en een geweer, dat was in orde, 
maar absoluut noodzakelijk ook. De wapens 
mochten niet uitgeleend worden en de 
reparatiekosten kwamen voor eigen rekening, 
evenals het kruit en het lood, dat hij nodig was. 
Vreemde zwervers, die in Meppel bleven 
overnachten, moest hij volgen, om te zorgen dat ze 
bij zijn eerste ronde de plaats verlieten en ook in 
de Oosterboer niet bleven ‘hangen’. Waren er 
gevangenen, dan moest hij ze bewaken, of naar 
Assen brengen zonder vergoeding.’  
 
Bron:  ‘Meppel door de eeuwen heen’ 
door J. Poortman 
 

Noteer alvast in uw agenda: 

Burendag Wijkplatform 
Oosterboer- Ezinge  
22 september 2018 
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Planning onderhoud Waterschap 
 

Met het wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge hebben 
mijn collega Jaap Ruiter en ik 
afgesproken dat we de 

bewoners melden wanneer het waterschap dit jaar 
komt maaien, zodat dat op de website en in de 
Wijkkrant gepubliceerd kan worden.  
 
De planning is op dit moment als volgt :  
In week 22 maaien we de watergang die tussen de 
huizen en het fietspad aan de noordzijde van de 
wijk is gelegen (bij de spoorlijn). Deze wordt zoals 
ieder jaar een keer extra gemaaid, vanwege een 
riooloverstort die op deze watergang uitkomt.  
In de maand juli komen we terug om de rest van de 
wijk te maaien.  
Omstreeks eind september/begin oktober vindt de 
laatste ronde plaats.  
   
De planning kan in de praktijk wat afwijken, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, de 
hoeveelheid begroeiing in de watergang en de 
beschikbaarheid van personeel en machines. Nadat 
het waterschap heeft gemaaid, zal de gemeente 
vervolgens het vrijgekomen maaisel opruimen.  
   
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Wanneer er vragen of opmerkingen 
over het maaiwerk zijn, dan kan contact 
opgenomen worden met het waterschap via 088 
233 1200 of via info@wdodelta.nl .  
 
Met vriendelijke groet,     
 
Miranda Borst  
Gebiedsbeheerder  
 
Over het Waterschap 
 
Wat is er een onrust geweest over het werk van 
het WDOD (Waterschap Drents Overijsselse Delta). 
We hoorden veel klachten over schade die werd 
veroorzaakt aan het gras en de paden. In de 
Boerhoorn is er voor inwoners van de Oosterboer 
de mogelijkheid geweest om van het WDOD 
informatie te krijgen over de uit te voeren 
werkzaamheden. Daar is veel belangstelling voor 
geweest. 

Het wijkplatform heeft tevens contact gelegd met 
het WDOD om meer informatie te krijgen en om 
uit te leggen dat er veel onrust blijft en dat er zelfs  
boosheid in de Oosterboer bij de inwoners is. 
We hebben in goed overleg veel informatie 
gekregen en gehoord dat inwoners zelf contact 
met het WDOD kunnen opnemen en dus niet met 
de gemeente Meppel zoals door velen gedacht 
werd. 
Het WDOD is verantwoordelijk voor het snoeien 
van de waterplanten en voor het uitbaggeren van 
de watergangen. De gemeente zorgt voor de 
afvoer van het vrijkomende maaisel wat op de 
oevers wordt neergelegd. We hebben in het kort 
uitgelegd gekregen wat het WDOD doet. 
 
Het WDOD zorgt voor: 
-Waterveiligheid ( dijken sluizen etc.) 
-Waterkwaliteit. 
-Watersystemen.  
Dit betreft alle watergangen zoals sloten en vijvers. 
Hoe worden de watergangen voor afvoer van het 
water goed doorgankelijk? 
-Door het jaarlijks te maaien, dus het 
schoonhouden van de watergangen. Dit gebeurt in 
onze wijk drie keer per jaar, waarbij er dus elke 
keer een ander gedeelte wordt gedaan afhankelijk 
van de hoeveelheid waterplanten die de 
waterafvoer kunnen stagneren. 
-Door baggeren waarbij de bodem wordt 
opgeschoond. Dit gebeurt om de 6 à 7 jaar. 
Daarnaast moet Het WDOD rekening houden met 
de flora en faunawet en de visstand etc. 
Er wordt gezorgd voor de juiste waterpeilen in de 
sloten en vijvers door water af en aan te voeren, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van diverse stuwen en 
waterinlaten in de wijk.  
Het overtollige water wordt via het gemaal 
Oosterboer afgevoerd naar de Oude Hoogeveense 
Vaart.  
Dit alles is van groot belang om droge voeten te 
houden. 

 
Watergangen vragen regelmatig onderhoud. 
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Hallo! 
Wij zijn de kinderen van basisschool De Tolter.  
Wij krijgen een nieuw schoolplein. 
Wij hebben nu een basket en een schommel en 
we krijgen ook nog plantjes. Er is een plekje 
voor een rekstok en een zandbak. Er is ook een 
nieuw bosje waar je in kan spelen en nog een 
buitenkring. 
We krijgen nog nieuwe spulletjes, zoals een 
glijbaan en een waterpomp en touwen en 
mozaïek.  
We zijn er heel blij mee. Ik hoop dat de andere 
dingen ook leuk worden. Aan het eind van dit 
schooljaar is het misschien wel klaar. 
Alle kinderen van groep 5 hebben een stukje geschreven voor deze wijkkrant. Veel plezier met lezen. 
Esmée en Mare 
 
Samen werkt het! 

Dit staat op onze school.  
Leerkrachten werken samen en de 
kinderen. 
We hebben op onze school een 
grote hal.  
Waar je samen goed kan werken. 
De deuren van de lokalen staan 
bijna altijd open.  
Groep vier en vijf hebben 
bijvoorbeeld duo-gelezen.  
Groep vijf was begeleider van 
groep 1,2,3 en 4 tijdens de 
koningsspelen. We deden allemaal 
spelletjes op het plein en binnen.  

We doen ook heel veel samen met de klas, zoals binnen-buitenkring , mix-en-ruil en werken met je 
maatje. We hebben ook een nieuw schoolplein samen gemaakt. Groep 8 met groep 1 en ouders met 
de meesters en de juffen. Iedereen hielp mee. En we hebben ook samen geld ingezameld. Door de 
sponsorloop. 
Annouk en Niels 
 
Een schrijver op bezoek op school 
Arend van Dam kwam bij ons op school om te vertellen over zijn boeken. Hij heeft heel veel 
kinderboeken geschreven. Eerst hebben we zelf heel veel uit die boeken gelezen. En toen kwam hij 
op bezoek. Arend Van Dam is in andere landen geweest, om zijn boeken te schrijven. Bijvoorbeeld 
Griekenland en Canada. En zijn eerste boek is het Pietenboek. Zijn kinderen waren bang voor 
zwartepiet. En dus bedacht hij rode, roze, blauwe pieten. De andere boeken gaan over avonturen. En 
heel veel boeken gaan over de geschiedenis van Nederland. 
Chiel, Max en Frédérique 
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Sponsorloop 
Bij de sponsorloop hebben 
we meer dan 4 duizend euro 
opgehaald. En het geld was 
voor het schoolplein en voor 
een waterpomp. Bij de 
sponsorloop moet je veel 
rondjes rennen en geld 
ophalen . 

 
Het was lekker weer we hadden meer geld nodig. 
Voor de plein. En je had een kaart om sponsors te vragen en ze mogen  
zelf weten om veel geld en ze kunnen vast bedrag en per ronde en hoe 
meer sponsors hoe meer geld. We zijn er heel blij mee! 
Teun en Pepijn 
 
 
MOPPEN 
 
Mop 1: 
Twee boeren komen elkaar tegen. Vraagt de ene boer aan de ander: Hoeveel koeien heb jij? 
Zegt de ander : Als je het raad mag je ze allebei hebben. 
 
Mop 2: 
Jantje en oma gaan wandelen in het bos. Paar minuten later vindt Jantje 50 euro op de grond. 
Jantje vraagt aan oma mag ik die 50 euro oppakken? Oma zegt nee want alles wat op de grond ligt is 
vies. Paar minuten later valt oma op de grond. Oma vraagt aan Jantje wil je me even helpen? 
Zegt Jantje nee want alles wat op de grond ligt is vies. 
 

Mop 3: 
Meester: Jantje wat weet je over de Romeinen? 
Ze zijn allemaal dood meester. 
 
Tycho en Sten  
 

RAADSELS 
1. De chinees.  Hoelang is een chinees ? ? ?  
Antwoord de chinees heet Hoelang. 
2. De wei. Het is groen en het loopt door de wei wat is het ? 
Antwoord een kudde augurken. 
3. De boom. Waar staat de grootste boom van de wereld ? 
Antwoord in de grond. 
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4. Het hek. Wat is groen en het zit op je hek? 
Antwoord verf 
5. Het is groen en het drijft, ra ra… 
Antwoord andrijvie 
Sem en Boyd  
 
Alles-in-1 en de projecten 
Op De Tolter werken heel veel groepen met Alles-in-1. 
In groep 4 begin je met Alles-in-1 met het project Waar is het? Zo leren we over allerlei thema’s: over 
de wereld, over vroeger, over techniek, natuur en kunst en cultuur. 
In groep 8 eindig je met Alles-in-1 met het project Moderne geschiedenis. Dan heb je dus heel veel 
thema’s gehad. Overal maak je wat bij: werkstukken, een voorstelling, een spreekbeurt of een 
presentatie, bijvoorbeeld hapjes maken of taart bakken of een dans en een lied. En in groep 5 begint 
Alles-Apart, dat is extra taal en spelling. Dat zijn lastige vakken. Die moeten we veel oefenen. Net als 
rekenen.  
Maar we doen ook veel met muziek, schrijven, gym, zwemmen, knutselen en doe-opdrachten. Bij 
doe-opdrachten leer je zelf plannen. Je bedenkt zelf wat je eerst doet en wat daarna. Het is ook op je 
eigen niveau. En als je klaar bent kun je kiezen. Bijvoorbeeld extra moeilijke opdrachten of op de 
computer of een spel. Soms moet je alleen werken en soms samen.  
Jasmijn en Onno 
 
WOORDZOEKER 
 
Onze woordzoeker zit vol woorden die met school te maken hebben: 
 
WERELD 
PLEIN 
LEZEN 
GESCHIEDENIS 
TAFELS 

MAATJE 
LOL 
BLOEM 
BOEK 
VAKKEN 

KRUK 
TULP 
KLOK 
SLIM 
GLADIATOR 

THEMA 
NATUUR 

 
 
 

K W D C K V V B R V D C C P 
T R B L O E M E R K R U K R 
X S L A K V D R K L M I L S 
G O U D H A N A T U U R O T 
G L A D I A T O R  M P O K H 
B O E K H T A F E L S N G E 
P Z A R D U G V A K K E N M 
Q L E Y U L A D M C X Z S A 
K O E K B P I U W E R E L D 
A L D I M A A T J E P L I D 
S Z S I N E D E I H C S E G 
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Eieren zoeken 
Zondag 1 april vond 
onder prima 
weersomstandigheden 
het  jaarlijkse eieren 
zoeken voor de 
kinderen plaats. De 
kinderen konden zich 
melden in het buurthuis 

waarna ze naar speeltuin en op het grasveld gingen 
om de eieren te zoeken. De opkomst was goed. 
Drieëntwintig kids gingen er vol voor om alle 
eieren terug te vinden. En jawel alle eieren zijn dit 
jaar gevonden. 
 

 
Foto: Facebook BSV Ezinge 

 

 
Foto: Facebook BSV Ezinge 

 
Darten 
Het laatste darttoernooi van dit seizoen was het 
170 toernooi. Er was een mooie opkomst en het 
was weer super gezellig.  
 
 

Winnaars ronde:  
1. T. Visser  
2. R. de Jonge  
3. D. de Wit 
 
Verliezers ronde: 
1. K. van Veen 
2. B. de Vries 
3. D. Talsma 
 
Kinderclub  
Vrijdag 13 april was de laatste keer kinderclub voor 
dit seizoen met oudhollandse spelletjes in de 
speeltuin. De kinderen hebben zich weer uitermate 
vermaakt. De organisatoren van de kinderclub 
hopen in het nieuwe seizoen weer op zo'n 
geslaagde opkomst. 
 

 
Foto: Facebook BSV Ezinge 

 
Kinderrebus 
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Jubileum 

 
Op 2 juni 2018 viert 
Wijkvereniging Oosterboer het 
veertig jarig jubileum waar alle 
(oud) leden voor uitgenodigd 
worden. Voor de kinderen is er 
om 14.00 uur een optreden 

van Circus Okidoki.  
’s Avonds om 20.00 uur is er een gezellige avond in 
De Boerhoorn met Sjaan Jordaan. 
 
Peuterspeelgroep WVO 

Op de peuterspeelochtend van de wijkvereniging 
Oosterboer zijn een 
aantal plekjes 
beschikbaar. Op de 
donderdagochtend 
van 09.00 – 11.15 
uur is er een 
peuteropvang in het 
wijkgebouw De 
Boerhoorn. Deze 
opvang is 
toegankelijk voor alle 

bewoners van de Oosterboer en Ezinge. De opvang 
is bedoeld voor peuters in de  leeftijd van 2 ½ tot 4 
jaar en de kosten bedragen 7,50 euro per maand 
voor leden van de wijkvereniging en 10,00 voor 
niet leden. Het is een kleinschalige en gezellige 
opvang. De Boerhoorn ligt vlak naast de 
Oosterboerschool en de Anne Frankschool.  
De groep draait onder enthousiaste leiding van drie 
juffen en een inval-juf. 
Voor meer informatie over bijv. de invulling van de 
ochtend kunt u contact  
opnemen met Irma Roelofs (240988). 
 
Jeugdactiviteiten WVO 
 
4 juli Kinderknutselmiddag 
14 juli Kinderbingo 
20 juli Disco 
11 aug Disco 
8 sept  Disco 

12 sept Knutselmiddag 
22 sept Kinderbingo 
 
Nieuwe keukenapparatuur  
in De Boerhoorn 

Dankzij een forse 
bijdrage uit het 
gemeentelijke 
‘Aanjaagfonds’ kon het 
bestuur van 
Wijkvereniging 
Oosterboer het fornuis 
in De Boerhoorn 
vervangen. De 
kookcapaciteit is met 
het nieuwe fornuis flink 
uitgebreid. Ook de 

afzuigkap is vervangen door een groter exemplaar. 
De koks van het eetcafé zijn blij met de nieuwe 
apparatuur. 
 
Vaste activiteiten 
 
Maandag Eetcafé         17.30 – 19.00  
  (van te voren aanmelden)  
  Biljarten        20.00- 23.00 
Dinsdag Gymnastiek  09.30 – 10.30 

Badminton 20.30 – 22.00 
Gymzaal 

Woensdag Sportclub 20.30 – 22.00 
Gymzaal 
Bridge 20.00 – 23.00  
(even weken) 

Donderdag Peuters  09.00 – 11.15 
Schaken 20.00 – 23.00  
(even weken) 
Klaverjassen 20.00 – 23.uur 
(oneven weken) 

Vrijdag  Handwerkclub 10.00 – 12.00  
(oneven weken) 

  Darten  20.00 – 24.00 
Wandelgroep    09.00 vertrek 
(hoeft niet van te voren te worden 
aangemeld). 

 

In de maanden juli en augustus gaan van de 
bovenstaande activiteiten alleen het eetcafé, het 
biljarten, de handwerkclub en het wandelen 
gewoon door. 


