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Voorwoord 
 
Wat genieten we toch van een prachtige zomer! 
Alhoewel ik ook veel mensen zie zuchten en/of 
puffen onder de extreem hoge temperaturen. Op 
het moment dat ik dit stukje schrijf is het nog volop 
vakantietijd, maar wanneer u dit leest zullen velen 
uit Oosterboer – Ezinge weer aan het werk zijn.  
Ik laat u weten dat ik met ingang van 1 September 
aanstaande een andere baan heb en dat we op 
termijn Meppel als mooie woonplaats zullen 
verlaten. We gaan terug naar onze roots in Twente. 
Waar we precies gaan wonen is op dit moment nog 
niet bekend. Wat al wel bekend is dat ik dus ga 
stoppen met mijn vrijwillige werkzaamheden voor 
het wijkplatform Oosterboer – Ezinge. Ik heb dit 
zes jaar samen met andere enthousiaste 
wijkbewoners met erg veel plezier gedaan, leuke 
mensen ontmoet en fijne gesprekken gevoerd, 
alles in het belang om de leefbaarheid en 
woongenot in onze wijken op niveau te houden of 
te verhogen. Ik dank allen voor die fijne 
samenwerking. Het gaat u allen goed!  
 
Hartelijke  groet, 
 
Erik Roelofs 
 
 

Burendag Wijkplatform 
Oosterboer - Ezinge  
22 september 2018  

programma op pagina 8 en 9 
 
 
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. 
 
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 december. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 

 

5 vragen  
aan wijkwethouder Jaap van der Haar  
 
Hoe zag je kennismaking met de wijken 
Oosterboer en Ezinge eruit? 
 
Ik ken Oosterboer en Ezinge al jaren. Oosterboer 
werd gebouwd rond de tijd dat ik bij Meppel kwam 
wonen. Na mijn installatie als wethouder ben ik - 
op de fiets - meegenomen door Oosterboer en 
Ezinge om alle stukken waar je met de auto niet 
makkelijk langs komt te beleven. 
 
Het voelt als een ‘eigen’ wijk. Een plaats waar de 
mensen die er wonen zich thuis voelen. Ook zie ik 
dat de oriëntatie om de wijk na 40 jaar een 
upgrade te geven juist is. De van oorsprong jonge 
gezinnen zijn nu in een heel andere levensfase 
terecht gekomen. Daar hoort het 
toekomstbestendig maken van de wijk bij. 
 
De wijkschouw wordt weer ingevoerd. Wat 
mogen de bewoners daarvan verwachten? 
Voor zover ik de wijkschouw als wijkwethouder ga 
uitvoeren stel ik me voor dat het wijkplatform van 
bewoners de wijkschouw voorbereidt. Ook het 
wijkteam van Woonconcept, Politie, Welzijn 
MensenWerk, wijkverpleegkundige en gemeente 
doet daarin mee. 
 
Zo inventariseren we samen wat er leeft in de 
diverse delen van de wijk. Die thema’s krijg ik graag 
gemeld. Aan de hand daarvan kan ik mijn 
ambtelijke ondersteuning van de wijkschouw 
organiseren. Met die betrokken ambtenaren, het 
wijkteam en het wijkplatform ga ik vervolgens 
graag een ochtend de wijk in om alle opmerkingen 
'echt' te schouwen. 
 
Er is veel onvrede over het onderhoud van het 
openbare groen. Wat ga je daar aan doen?  
Vooropgesteld moet worden dat de meeste 
Meppelers een mening hebben over het 
onderhoud van openbaar groen. De gemeente kan 
het dus nooit iedereen naar de zin maken. 
Overigens mooi dat niet iedereen één opvatting 
deelt, anders zou het snel saai worden. 
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De komende twee jaar gaat de gemeente eenmalig 
geld investeren om het onderhoud van het 
openbaar groen op een hoger plan te tillen. Dit zal 
het komende seizoen voor iedereen zichtbaar 
worden. In het eerste jaar gaan we ook een nieuw 
‘zo doen we groen’ plan opstellen. 
 
Daarin is het belangrijk de wijkplatforms te 
betrekken én daarmee ook de wensen van de 
bewoners. Mijn ideaal is om de openbare ruimte zo 
in te richten en te verzorgen zoals de meeste 
mensen in die buurt het wensen. 
 
Dat er draagvlak ontstaat en de bewoners het 
gevoel hebben dat openbare ruimte van hen is. En 
iets wat van jezelf is, wil je ook graag goed 
verzorgen en onderhouden. Als de buurt dat 
gemeenschappelijk zou kunnen en willen doen, 
dan kan de gemeente de openbare ruimte zoveel 
mogelijk inrichten naar wens van de 
buurtbewoners. 
 
Wat inspireert je en hoe geef je dat vorm? 
Ruim een week voor ik werd gebeld door Sterk 
Meppel met de vraag of ik beschikbaar was als 
kandidaat-wethouder, kreeg ik een mail van 
GroenLinks Zwolle. Ik kon mij kandideren als 
wethouder in Zwolle als ik dat zou willen. Geen 
haar op m’n hoofd heeft er aan gedacht dat te 
doen. 
 
Maar toen de vraag van Sterk Meppel kwam, ben 
ik daar serieus over gaan denken. Tijdens dat 
nadenken zei mijn vrouw: “je hebt weer 
enthousiasme in je ogen, het gaat blijkbaar om iets 
serieus.” 
 
Mijn motivatie ligt dus niet specifiek in het 
wethouderschap, maar wel specifiek in het 
wethouderschap in Meppel. Ik lever graag een 
bijdrage aan ‘Mijn Stad’ en dat zijn Meppel en de 
dorpen en buurtschappen binnen de gemeente. 
 
Wat wil je uiteindelijk bereiken ? 
Ik ben over vier jaar tevreden als: 
-Concrete plannen zijn uitgewerkt - samen met de 
bewoners - om Oosterboer en Ezinge weer 
toekomstbestendig te maken 
-De openbare ruimte meer van de bewoners is 
geworden 
-Het afval dat we in de grijze containers gooien, 
teruggebracht is 

-Mepper er financieel beter voor staat 
-We stappen hebben gemaakt op het gebied van 
de energietransitie 
-Inwoners experimenten hebben gestart op het 
gebied van de energietransitie  
-We zeker zijn dat extreme regenval boven Meppel 
kan worden gebufferd 
-Sportverenigingen naast sportieve ook meer 
sociale / maatschappelijke doelen geformuleerd 
hebben 
-Er minder kinderen en jongvolwassenen hun 
opleiding vroegtijdig hebben afgebroken en we ze 
verder kunnen helpen 
-We de ‘Meppeler maat’ als leidraad nemen voor 
de ontwikkeling van de stad en haar omgeving 
 
Wijkaanpak Oosterboer 
 
De Oosterboer bestaat ruim veertig jaar. Reden 
voor het College van Burgemeester en Wethouders 
om te kijken hoe de wijk zo ingericht kan worden 
dat hij weer jaren meegaat. Wat moet daarvoor 
gebeuren? Dat is nu nog moeilijk te zeggen. 

 
Een luchtfoto uit de jaren zeventig.  

De Oosterboer in wording.  
Het stratenplan van het eerste lob is al zichtbaar. 

Foto: archief Oud Meppel 
 
Er is inmiddels een werkgroep gevormd die een 
eerste aanzet zal geven tot de voorbereiding van 
de plannen. Deze werkgroep bestaat grotendeels 
uit inwoners van de Oosterboer en leden van het 
wijkplatform. 
De komende maanden zal in het teken staan van 
oriëntatie op de wijk en inventarisatie van hetgeen 
er al is. Bijvoorbeeld op het gebied van instellingen 
en organisaties die actief zijn in de Oosterboer.  
Naast deze inventarisatie  zal er ook gekeken 
worden naar wat er de afgelopen jaren al is 
gebeurd. Nieuwe trends en ontwikkelingen zullen 
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eveneens nader worden bekeken. Gedacht kan 
worden aan de energietransitie, duurzaamheid en 
biodiversiteit.  
Een overleg met wijkwethouder Jaap van der Haar 
staat in de planning evenals een bezoek aan een 
congres waar wijkontwikkelingen centraal staan. 
De werkgroep wil zichzelf goed voorbereiden op de 
planvorming die naar verwachting geruime tijd in 
beslag zal nemen. 
 
Bij de wijk Oosterboer wordt gekozen voor een 
aanpak vanuit de bewoners, waarbij het plan zal 
worden voorgelegd aan het college. Een hele 
nieuwe aanpak dus. 
Al in vroegtijdig stadium wil de werkgroep daarom 
bewoners van de Oosterboer bij de ontwikkelingen 
en planvorming betrekken. In welke vorm dat gaat 
gebeuren is de groep aan het onderzoeken.  
Met ingang van september komt de werkgroep 
‘Wijkaanpak Oosterboer’ maandelijks bij elkaar om 
de voortgang te bespreken.  
Iedereen die zijn of haar deskundigheid wil 
inbrengen kan zich nog per mail aanmelden: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
In volgende wijkkranten zullen we regelmatig 
berichten over de stappen die zijn genomen. 
 
Vervanging gemaal  
 
In September-Oktober zou het gemaal van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta in de 
Oosterboer vervangen worden. De planning is dat 
dat nu begin 2019 wordt. Het gemaal ligt aan de 
rand van het ringpark naast de Hoogeveense vaart 
voor het viaduct onder de A32.  
 

 
 

Het gemaal wordt in 2019 vervangen 
 

De werkzaamheden vinden plaats, omdat het 
gemaal gedateerd is en daardoor toe aan 
vervanging. Het gemaal heeft de functie om 
overtollig regenwater af te voeren uit de woonwijk 
Oosterboer en heeft daarmee invloed op het 
waterpeil in de wijk.  
 
Gemalen zijn belangrijk voor het afvoeren van 
water. Ze zorgen er mede voor dat water in een 
gebied op peil wordt gehouden op het moment dat 
er neerslag valt. Inlaatwerken zorgen ervoor dat 
water kan worden aangevoerd in tijden van 
droogte en voor de doorspoeling van het 
watersysteem. Voldoende doorstroming heeft een 
positieve invloed op de waterkwaliteit. Als die 
doorstroming er niet is, dan kan het water 
bijvoorbeeld gaan stinken. Gemalen en 
inlaatwerken worden peilregulerende kunstwerken 
genoemd. Deze peilregulerende kunstwerken 
zorgen tezamen voor de juiste balans tussen te 
veel en te weinig water.  Voldoende water dus. Als 
het even kan op maat. Het gewenste waterpeil 
hangt af van de functie van het gebied. Is het water 
nodig voor landbouw, voor natuur of is het water 
in de stad ? Door de klimaatverandering wordt 
‘voldoende op maat’ een grotere uitdaging. Dat 
zien we  in deze zomer van 2018, er is langdurig 
geen regen gevallen. Dat het klimaat verandert 
staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken 
met meer regen in korte tijd en langere periodes 
van droogte. Het WDODelta wacht dan niet af 
maar is actief aan de slag om de gevolgen van de 
klimaatverandering te beperken en het gebied 
“klimaat-proof” te maken. 
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Opening Wijkpunt Oosterboer-Ezinge 
 
Zaterdag 9 juni werd het Wijkpunt Oosterboer-
Ezinge van Welzijn MensenWerk geopend. Met de 
nieuwe locatie, gelegen aan de parkeerplaats van 
de Osseweide, is de zichtbaarheid sterk vergroot. 
De verwachting is dan ook dat het bezoek aan het 
Wijkpunt zal toenemen. Naast Welzijn 
MensenWerk zijn ook MEE en Icare gevestigd in 
het Wijkpunt. Nu de drie organisaties vanuit één 
locatie werken zal dat leiden tot een betere 
onderlinge afstemming van hun activiteiten. 

 
Het Wijkpunt is goed zichtbaar 

 
De opening van het Wijkpunt viel samen met de 
‘Osseweide Fair’ van Doomijn, de kinderopvang en 
naaste buur van het Wijkpunt. Ter gelegenheid van 
de Fair waren er diverse activiteiten. 

 
Opening door Wijkwethouder Jaap van der Haar 

 
Het was de nieuwe wijkwethouder Jaap van der 
Haar die de openingshandeling mocht verrichten. 
Voordat hij het lint doorknipte benadrukte hij het 
belang van de voorziening zo dicht bij de bewoners 
centraal in de wijk Oosterboer. ‘Door de 
decentralisatie door Den Haag kwamen de 
gemeentes dichter bij de mensen te staan en dat 
gebeurt hier nu ook. De zorg komt dichter bij de 
mensen. Het past helemaal in deze tijd dat we 
dingen laagdrempelig doen zodat de mensen 
gemakkelijk naar binnen lopen. Waar ik respect 

voor heb is dat er zoveel mensen vrijwilliger willen 
helpen om dit soort plekken staande te houden. De 
komende tien vijftien jaar krijgen er meer mensen 
zorg nodig. In die ontwikkeling past het honderd 
procent dat jullie een Wijkpunt openen.’ 
Ellen Greuter, manager welzijn, vertelde dat met 
het opheffen van de locatie bij molen De Weerd, 
de activiteiten van Welzijn meer vanuit de wijken 
van Meppel en Nijeveen aangestuurd zullen 
worden. ‘Er is met veel creativiteit gewerkt aan de 
inrichting van het Wijkpunt’, aldus Greuter. ‘Alle 
bruikbare meubilair werd meegenomen uit de 
Weerdstraat. De keuken is ons beschikbaar 
gesteld. 

De kleurrijke 
schilderijen zijn 
gemaakt door cliënten 
van de dagbesteding 
van Vanboeijen. We 
willen met zoveel 
mogelijk partijen 

samenwerken en aansluiten bij de behoeften van 
de bewoners van de wijk. Maar alles staat of valt 

met de inzet van 
vrijwilligers.’ 
Sociaal werker Jan 
Bomers sprak de wens 
uit dat het Wijkpunt, 
nu het veel beter 
zichtbaar is, meer 
inloop krijgt: ‘De 

koffieochtenden op maandag en donderdag zijn 
daar prima gelegenheden voor.’ 
 

Activiteiten in het Wijkpunt 
 
Elke maandag- en donderdagochtend koffie 
ochtend/inloop.  
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur VIA 
spreekuur (VIA staat voor Voorlichting Informatie 
en Advies).  
Dinsdagmiddag is er ook het inloopspreek uur van 
het wijkteam, ook tussen 13.30 uur en 15.30 uur. 
 
In samenwerking Welzijn MensenWerk en 
Zorggroep Noorderboog, is elke maandagmiddag 
het geheugensteunpunt in het Wijkpunt. Dat duurt 
van 15.00 tot 16.30 uur.  
Verder is er ruimte voor bewoners om initiatieven 
op te zetten.  
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Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan naar de 
raad 
 
In de gemeenteraadsvergadering van september 
komt het Uitvoeringsprogramma van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan aan de 
orde. In het uitvoeringsprogramma staat 
beschreven welke maatregelen in de komende tijd 
worden uitgevoerd. 
Medio 2017 heeft de gemeenteraad van Meppel 
het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) al vastgesteld. Hierin is de visie op verkeer 
en vervoer in Meppel vormgegeven en zijn 
uitgangspunten geformuleerd. Het GVVP vormde 
de basis voor dit uitvoeringsprogramma. 
Belangrijke input hiervoor is van ‘de buitenwacht’ 
verkregen, onder meer via de consultatierondes 
die in het kader van het GVVP zijn georganiseerd.  
 
Ook met het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge is 
contact geweest. Bovendien is er een 
bewonersbijenkomst geweest om het GVVP te 
bekijken en aanvullingen en verbeteringen te 
geven. In het uitvoeringsprogramma zien we een 
aantal van deze aanvullingen en verbeteringen 
terug. Wat niet terug te vinden is, is het breed 
gedragen voorstel van het Wijkplatform om de 
dertig kilometerzone op de Brandemaat eerder in 
te laten gaan. Nu begint de zone ter hoogte van 
het Sint Pietersland. Wenselijk is om die ten 
behoeve van de overstekende schooljeugd al ter 
hoogte van Westerd, dus al voor de scholen, in te 
laten gaan. Het Wijkplatform gaat dit punt 
nogmaals aankaarten. 
 

 
Het Wijkplatform is voorstander van het instellen 

van een 30 kilometerzone vanaf het kruispunt 
Brandemaat en Westerd. 

 

Zaken die we wel terug vinden in het 
Uitvoeringsprogramma staan hieronder 
aangegeven. 
 
0 Aansluiting Brandemaat-Bevrijdingslaan wordt 
als onveilig ervaren. Oplossing: snoeien en 
gemeentelijk groen vervangen. 
0 De verkeerdrempels in de Oosterboer worden als 
te hoog ervaren. Oplossing: aanpassen 
snelheidsremmende maatregelen bij 
onderhoud/herinrichting; input voor wijkgerichte 
aanpak, structuurvisie. 
0 Bewoners ervaren tekort aan parkeercapaciteit 
De Kampen bij Bastion. Oplossing: als onderdeel 
van wijkgerichte aanpak Oosterboer, structuurvisie 
bepalen of uitbreiding in omgeving mogelijk is. 
0 Er wordt een fietsverbinding gemist over 
bedrijventerrein Blankenstein als verbinding tussen 
de Blankensteinweg en Ezingertunnel, inclusief het 
maken van een kortsluiting van weg Blankenstein 
naar de fietstunnel. Om de leefbaarheid en 
veiligheid rond scholen te  
verbeteren, wordt per situatie bepaald of 
doorstroming en parkeren geoptimaliseerd kunnen 
worden. 
0 De te hoge snelheid in dertig kilometerzones 
blijft een punt van aandacht. Dit moeilijk te 
beïnvloeden gedrag vraagt om handhaving en 
verkeerseducatie. 
0 De gemeente Meppel wil zich met het 
exploiteren van de stadsbus inzetten om het 
openbaar vervoersysteem ondanks bezuinigingen 
zo goed als mogelijk te behouden. 
 
In uitvoering 
Een aantal onderstaande projecten is al in 
uitvoering of uitgevoerd. Een tweetal zaken zijn 
gemeld bij de betreffende wegbeheerder. 
 
0 Er zijn onlangs attentieribbels geplaats als 
verkeer remmende maatregel op de parkeerplaats 
van Albert Heijn.  
0 Bewoners van de Ezingeweg ervaren 
parkeerproblemen door geparkeerde auto’s van 
treinreizigers. Om overlast voor de bewoners te 
voorkomen is besloten om betaald parkeren in te 
voeren. 
0 Op een deel van het fietspad langs de 
Ambachtsweg werd de verlichting als onvoldoende 
ervaren. Daar zijn inmiddels extra lantaarnpalen 
geplaatst. 
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Al gerealiseerd: uitbreiding verlichting langs de 

Ambachtsweg 
 
0 De helling in het fietspad aan de Brandemaat ter 
hoogte van de verkeerslichten bij het ziekenhuis 
wordt als steil ervaren aan de zijde van de 
Brandemaat. Vanuit stilstand kom je er haast niet 
weg. Deze problematiek wordt onder de aandacht 
gebracht bij wegbeheerder Provincie Drenthe.  
0 De verschillende groentijden bij de 
verkeerslichten Hoogeveenseweg worden ook bij 
deze wegbeheerder aangekaart. Naar de stad toe 
zijn die voor fietsers korter dan andersom. Dat 
werkt verwarrend en nodigt uit om door rood licht 
te rijden. 

 
Het gelijkstellen van de groentijden voor fietsers bij 
het verkeerslicht Hoogeveenseweg en Blankenstein 

is een taak van de Provincie Drenthe. 
 
0 Oversteek voetpad over De Kampen ter hoogte 
van Talenkamp wordt als onveilig ervaren, onder 
meer vanwege aanwezige schutting. Een verzoek 
tot handhaving moet hier een oplossing bieden. 
0 Fietspaaltjes als onveilige obstakels. In de 
Oosterboer zijn overbodige paaltjes al verwijderd. 

0 Comfort/veiligheid op fietspaden verbeteren. 
Oplossing: bij beheer/onderhoud onder andere 
kiezen voor wenselijke verhardingssoort, 
hoogteverschillen tegengaan, markering toepassen 
en ‘vergevingsgezinde bermen’ grasbetontegels.  
  
Dynamisch programma 
De uitgangspunten die de basis vormden voor het 
GVVP zijn hieronder overgenomen. Deze zijn ook 
voor de prioritering van belang. 
0 Verbeteren van de externe bereikbaarheid. 
0 Verbeteren van de interne bereikbaarheid, met 
accent op fietsen en een goede bereikbaarheid van 
geconcentreerde parkeervoorzieningen. 
0 Verbeteren van de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid, met voor de korte termijn meer 
accent op subjectieve (gevoelsmatige) in plaats van 
objectieve (feitelijke) verkeersveiligheid. 
 
Het uitvoeringsprogramma GVVP Meppel is een 
dynamisch programma. Het college wil op korte 
termijn een aantal projecten en 
haalbaarheidsstudies/onderzoeken laten 
uitvoeren. Afhankelijk van de uitkomsten worden 
in een later stadium van hieruit concrete projecten 
geprogrammeerd.  
Het college heeft het voornemen om over twee 
jaar met een actualisatie te komen van het 
uitvoeringsprogramma; dit middels een update van 
het projectoverzicht die als bijlage bij dit document 
is opgenomen. Dit is ook het moment om 
projecten weer te herprioriteren/heroverwegen. 
 
Het uitvoeringsprogramma is in lijn met het GVVP 
opgesteld. Het programma sluit aan bij problemen 
die in de huidige situatie spelen, maar anticipeert 
ook op toekomstige ontwikkelingen. De projecten 
zijn verschillend van aard: zo zijn er infrastructurele 
maatregelen, studies en acties op voorlichting en 
educatie. 
 
 
Groen: wat gaan we doen? 
 
Elke week staat op de advertentiepagina van de 
gemeente Meppel in de Meppeler Courant ‘huis-
aan-huis’ een bericht wat en waar er in de wijken 
Oosterboer en Ezinge in de week na publicatie aan 
onderhoud van het groen wordt gedaan. 
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Burendag Oosterboer-Ezinge 
22 september 2018 
Het wijkplatform Oosterboer-Ezinge 
organiseert alweer voor de zesde keer 
de Burendag.  

Evenals voorgaande jaren hebben zich 
weer veel bedrijven, verenigingen en 
instellingen aangemeld. De kramen 
worden opgesteld vanaf het zebrapad 
richting het winkelcentrum langs de 
Brandemaat richting de Boerhoorn. 
Goede zichtlocatie.  

Op 22 september is het landelijke 
Burendag en het wijkplatform wil de 
bewoners van de Oosterboer en Ezinge, 
maar natuurlijk ook alle andere 
belangstellenden, uitnodigen om kennis 
te maken met wat er allemaal aan 
activiteiten in de wijk aanwezig is en om 
op een gezellige manier kennis te 
maken met je “buren”.  

De dag zal worden opgeluisterd met 
allerlei activiteiten. 

Daarnaast zal het kindercircus Okidoki 
van 14.00 – 16.00 uur haar voorstelling 
geven op het open terrein naast het 
wijkgebouw. Toegang is gratis! 

 

Programma: 

11.00  Opening door de 
voorzitters van het 
Wijkplatform en de 
wijkvereniging  

11.00 – 15.00  Kramen open van de 
deelnemers 

12.00 – 14.00 Demonstratie 
Israeldansen 

14.00 – 16.00  Circus Okidoki  

13.00 – 14.00  Gratis ijsje voor de 
kinderen 

Activiteiten: 

 WompelPompel: gratis 
schminken voor kinderen 

 Luchtkussen Stormbaan 
 Suikerspin 
 IJskar Huberts gratis ijsje voor de 

kinderen 
 Bijenhotel maken/vullen 
 Ritje met de ponywagen 
 Workshops : 

o Glasetsen 
o Israeldansen 

 

Hiernaast een overzicht van de  
deelnemers die met een kraam, langs 
de Brandemaat of rond de Boerhoorn 
aanwezig zijn: 



 

9 
 

 

 

 

 

 Reflexzone therapie Akke Rozema 
 Humanitas 
 Icare  
 OBS De Tolter* 
 OBS Oosterboerschool* 
 CBS Anne Frankschool* 
 CBS De Akker* 
 WompelPompel 
 Het Erf 
 Doomijn Osseweide 
 De Zorgzaak 
 Zorgmies 
 Buurtzorg2 Meppel 
 Doomijn BSO 
 Kapsalon Hair-Rage 
 Imkervereniging Meppel 
 Creatief MOLEJA 
 Fair Trade koffie/thee 
 2e hands CD’s etc. 
 Lumberjack Shack 
 Knuffelkofertjes 
 Israelische dansen 
 Welzijn Mensenwerk 
 Wijkservicepunt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Congo 
 Stadsbus 
 Akwaak zwemschool 
 Rusland Kinderhulp (jam) 
 Schik&Ik 
 Vin-de-Farret 
 Wijkvereniging: Activiteiten en 

demonstraties glasetsen 
 Wijkplatform 

*De scholen hebben hun deuren open 
van 11.00 – 13.00 uur. 

We hopen op een gezellige en 
informatieve dag! 

 
Sfeervolle djembéklanken tijdens Burendag in 2017 

Foto: Ebel Zandstra 
 

  



 

10 
 

 
 
Operatie Steenbreek in Meppel                                                                                              
 
De gemeenteraad heeft vorig jaar een motie 
aangenomen die opriep om te onderzoeken of 
Meppel als gemeente ook kon aansluiten bij de 
landelijke Operatie Steenbreek. In de 
overwegingen worden zaken benoemd als 
aantrekkelijke leefomgeving, hitte en 
wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, 
effecten op duurzaamheid en biodiversiteit en 
kansen voor contacten tussen inwoners in een 
buurt. Ook werd het project Tegel eruit, plant erin 
van Groei&Bloei hieraan gerelateerd. Het college 
heeft besloten lid te worden van Operatie 
Steenbreek. De raad zag hierin een kans voor 
wijkplatforms om hier in mee te denken. 
 
De gemeente ziet graag een kerngroep van 
inwoners of betrokken mensen bij Meppel, die 
invulling geven aan Operatie Steenbreek in 
Meppel. Hiervoor is in 2018 een budget 
beschikbaar van € 7500. De kerngroep krijgt de 
vrijheid om naar eigen inzicht daar ideeën in uit te 
werken of doelen te stellen, zolang het maar te 
linken is aan vergroening, biodiversiteit, of 
tegengaan van hitte of wateroverlast. Ze kan 
putten uit de al beschikbare kennis en kunde van 
Operatie Steenbreek en andere gemeenten die 
daar al mee aan de slag zijn gegaan.  
 
Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge wil bij 
voldoende belangstelling graag aan dit project 
meewerken.   
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan op de site 
van Steenbreek: www.operatiesteenbreek.nl  
Concreet is de gemeente op zoek naar mensen 
voor de kerngroep. Een kerngroep bestaat uit 3-6 
personen. Die doen niet al het werk zelf, maar 
bepalen wel de acties, de communicatie en 
organisatie van Steenbreek. Een groep vrijwilligers 
kan gezocht worden om te helpen bij 
daadwerkelijke uitvoering. Dat hoeven niet altijd 
dezelfde te zijn. En het gaat ook niet alleen om 

groene vingers, het gaat ook om koffie zetten, 
website bijhouden of andere bijkomende dingen.  
Ben je geïnteresseerd stuur dan een mailtje naar: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  
 

 
 
Presentatie Landmacht 
 
Leerlingen van de Anne Frankschool konden 
donderdag 12 juli kennismaken met diverse 
voertuigen van Defensie. De presentatie was 
mogelijk doordat enkele vaders beroepsmilitair zijn 
en in de gelegenheid werden gesteld een aantal 
voertuigen mee te nemen naar het veld aan de 
Brandemaat. Zij werden bijgestaan door een aantal 
vrijwilligers.  
 

 
Zelf de grote kraan bedienen 

 
Voor de leerlingen was het een hele belevenis. Zij 
mochten achter het stuur plaatsnemen, tijgeren 
onder een camouflagenet door of zelfs met een 
immense kraan een behendigheidsproef doen door 
het plaatsen van een pion op een andere. 
Om twaalf uur vertrokken de voertuigen weer 
richting legerplaats. 
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Wat me opvalt, en een koud recept 
 
Met deze tropische temperaturen kom ik alleen 
nog maar buiten als het echt moet. 
Ik hou niet van deze extreme warmte, lekker 
binnen blijven waar het koeler is lijkt mij het beste. 
Overdag de ramen en deuren dicht  houden en 
zonwering te sluiten is mijn manier om de woning 
niet te warm te laten worden. Pas ‘s avonds en  
‘s morgens gaan bij mij de ramen en deuren open. 
Er zijn echter ook mensen die er niet aan moeten 
denken om alles dicht te hebben overdag, dat 
vinden ze te benauwd. De temperatuur in hun huis 
kun je dan wel raden.  
Bij zo´n warme temperatuur is het belangrijk om 
veel te drinken. Ik las laatst in de Volkskrant dat 
ouderen ijsthee krijgen. Welke ouderen stond er 
niet bij. Ook niet wie dat komt uitdelen. Ik heb in 
ieder geval nog steeds geen ijsthee gekregen. 
Bij deze temperaturen is een makkelijke koude 
maaltijd erg lekker. Het is niet zoveel werk en je 
kunt er restjes in doen, als je die hebt. Zie verderop 
het recept. 
Ik hoop dat het binnenkort weer wat koeler wordt 
zodat ik weer naar buiten kan. Ik fiets regelmatig 
vanuit de Oosterboer even naar het centrum of 
zomaar even er uit. Dan valt je wel eens wat op. 
Zoals laatst in Juni. Je ziet ze maar zelden, een 
enkele keer worden ze gesignaleerd. Maar ze zijn 
er heus wel !!!  
Mensen die in de berm rommel opruimen!!!  
Ik zag ze scharrelen in het ringpark in de buurt van 
het viaduct over de snelweg A32. Hier wordt 
regelmatig afval weggegooid. Ik wil de schooljeugd 
hiervan niet alleen de schuld geven, maar in 
vakanties ligt er beduidend minder.  
Bedankt lieve opruimers, namens alle inwoners van 
de Oosterboer. Hiervoor een mooie pluim! 
 
Een pittige koude maaltijdsoep 
 
! kilo rijpe tomaten in blokjes 
1 flinke ui in blokjes 
1 komkommer geschild in blokjes 
3 knoflooktenen 
1 paprika in blokjes 
1 reepje Spaanse peper heel fijn gesneden ( of 
meer ) 
Stukjes gekookte kip 
4 sneetjes brood in blokjes van 1 centimeter 

Peper en zout naar smaak of blokje kipbouillon met 
minder zout. 
Een scheutje witte wijnazijn 
Een flinke scheut olijfolie 
 
Was, snijd of hak de groenten, doe ze in een kom, 
pureer ze met een blender of staafmixer. Voeg de 
azijn en kip toe en een flinke hoeveelheid olijfolie. 
Kook 0,5 liter water met het bouillonblokje en laat 
dit goed afkoelen. 
Meng het samen, rooster de broodblokjes in de 
koekenpan licht bruin. Serveer de soep in kommen 
of grote bekers en strooi er ruim de broodblokjes 
over. 
Lekker met Turks brood. 
De soep smaakt het lekkerst als hij een dag van te 
voren is bereid. 
 
Eet lekker, 
Hay Janssen 
  
Nederland zoemt 
 

 
 
Op 23 juli is de werkgroep bijeen geweest om de 
plantmiddag in het ringpark te evalueren en 
vervolgstappen voor de Nederland Zoemt locatie af 
te spreken. Gelukkig is de werkgroep die avond ook 
uitgebreid. 
 
Fruitbomen aanplanten 
Zaterdag 28 april zijn in het ringpark door de 
bewoners vijf fruitbomen aangeplant. De 
gemeente had voortijdig mooie plantgaten 
gegraven. Een lid van de werkgroep heeft de 
fruitbomen naderhand extra goed vastgezet en de 
boompalen erbij geplaatst. De meeste fruitbomen 
zijn goed aangeslagen. Eén perenboom lijkt het 
zwaar te hebben met de droogte van de afgelopen 
weken. Mocht deze perenboom het niet overleven, 
dan is het mogelijk een nieuwe boom te planten. 
De opkomst tijdens het planten was prima.  
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Net op tijd hebben de bewoners ervoor kunnen 
zorgen dat de schapenbegrazing niet rondom de 
fruitbomen plaats zou vinden. Hierdoor zijn 
kruiden en bloemen rondom de fruitbomen blijven 
staan. De overige delen van het park zijn allemaal 
kaalgegraasd. De bewoners geven de fruitbomen 
water met behulp van emmers. 
Landschapsbeheer stelt voor om de 
fruitboombrigade van Meppel te vragen om de 
fruitbomen te adopteren/ te snoeien.  
 

 
Een bijenhotel 

 
Vervolgstappen 
Het maken van een insectenhotel op de Burendag, 
verzamelen van materiaal en contact met de 
scholen om hier mee aan de slag te gaan. Het hotel 
kan dan daarna in het ringpark geplaatst worden. 
Tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 3 november 
struiken aanplanten bij de fruitbomen. De 
werkgroep zal hiervoor worden aangemeld.  
Binnenkort september/oktober eerst met de hand 
het stukje bij de fruitbomen maaien en maaisel 
verwijderen. Dit zal de werkgroep zelf doen, maar 
alle extra handjes zijn welkom. 
Maaibeheer: Kijken hoe dit geregeld kan worden. 
Er mag alleen gemaaid worden door 
gecertificeerde bewoners.  
Wil je je aansluiten bij de werkgroep van 
Nederland Zoemt voor het project in het ringpark, 
stuur dan een berichtje naar: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
In Meppel werken Landschapsbeheer Drenthe, de 
gemeente Meppel en het Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge in het kader van ‘Nederland 
zoemt’ samen. 

 
 
 

Kinderrebus 

 
 

Kokoskoffie met slagroom 
 
Voor 4 personen 
Bereidingstijd: ca. 10 minuten  
Ingrediënten: 
2 tl kaneel 
150 ml slagroom 
koffielikeur 
En van Fair Trade Original: 
Oploskoffie Dark Roast, voor vier kopjes 
4 el Fijne Witte Kristalsuiker 
1 blikje biologische Kokosmelk (270 ml), uit de 
koelkast  
1 tl Cacaopoeder                                                      
Schep de kokosroom (het gestolde deel bovenin 

het blikje) van het 
kokoswater en doe dit 
met 50 ml slagroom in 
een hoge kom. Voeg 2 
eetlepels suiker toe en 
klop tot een lobbige 
room. Klop van de 
overige slagroom en 
suiker apart een dikke 
room. Meng de 
oploskoffie met de 
kaneel en bereid de 
koffie verder volgens 

de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Schep de 
lobbige kokosroom en de koffielikeur door de hete 
koffie en garneer de koffie met een dot dikke 
slagroom en een snuf cacaopoeder. 
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Daar krijg je energie van 
 
Iedereen kan energie besparen. Maar het komt er 
vaak niet van. Te druk, Te veel gedoe. Geen idee 
wat je investering oplevert. Buurkracht helpt jou 
en je buren grip te krijgen op je energieverbruik en 
ondersteunt buurten bij besparingsmogelijkheden. 
Slim besparen doe je samen! 
 
Wat doet Buurkracht? 
Buurkracht brengt bewoners van buurten bij elkaar 
om samen aan de slag te gaan met 
energiebesparing. Want samen is een stuk 
makkelijk. En leuker. Bovendien kun je samen vaak 
inkoopvoordeel krijgen, waardoor je goedkoper uit 
bent. Buurkracht helpt daarbij. 
De besparingen kunnen uiteindelijk behoorlijk 
oplopen. Daar word jij toch ook warm van? 
 
Samen aan de slag. Zo werkt het. 
Dit is ongeveer hoe Buurkracht werkt. Ongeveer, 
want het gaat in elke buurt een beetje anders. 
- Buurtbewoners vinden Buurkracht. En andersom. 
- Buurtanalyse. Buurkracht komt langs om samen 
met jou en andere buren een plan van aanpak te 
maken. Jouw buurt krijgt een kosteloze analyse van 
een energieadviseur zodat duidelijk wordt welke 
maatregelen in jouw buurt de grootste besparing 
opleveren. 
- Buurtbijeenkomst. Het buurtteam organiseert 
een bijeenkomst om zoveel mogelijk buren 
enthousiast te maken voor besparingsacties. Want 
hoe meer buren meedoen, hoe voordeliger het 
wordt. 
- Samen kiezen. De buurt gaat aan de slag met een 
of meer energiebesparende maatregelen. 
Buurkracht geeft ondersteuning bij het opvragen 
en beoordelen van offertes. En geeft jullie een 
eigen besloten buurpagina op buurkracht.nl waar 
jullie elkaar op de hoogte houden van acties en 
stappen. 
- Besparen. Alle buurtbewoners krijgen een (gratis) 
slimme meter. Op je persoonlijke pagina krijg je 
dan inzicht in jouw energieverbruik en dat van de 
buurt. En zie je direct welk effect maatregelen op 
je energieverbruik hebben. 
 

Meedoen met Buurkracht 
Hoe meer buren meedoen aan Buurkracht, hoe 
beter. Hoe scherper de prijs die je betaalt voor 
besparingsmaatregelen bijvoorbeeld. En natuurlijk: 
hoe beter voor het milieu. Profiteer van de 
mogelijkheid om snel, relatief makkelijk en tegen 
een goede prijs energiemaatregelen in huis te 
nemen. Buurkracht is helemaal gratis en niet 
commercieel. 

Meld je aan 
Kan jouw buurt wel wat 
Buurkracht gebruiken? 
Wil je weten welke 
buurten al met 
Buurkracht aan de slag 
zijn? Kijk dan op 
buurkracht.nl Daar vind 
je nog meer informatie. 

Of meld je direct aan via buurkracht.nl/doe-mee 
 
Vragen? 
Op buurkracht.nl vind je meer informatie. Je kunt 
ook contact opnemen via service@buurkracht.nl of 
088-857 22 00 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur, 
lokaal tarief). Wil je op de hoogte blijven? Meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief via 
buurkracht.nl/nieuwsbrief 
 
Reclamefolder.nl 

 

Eigenlijk geen zin meer in al die wekelijkse folders 
in de bus, maar toch de aanbiedingen willen 
bekijken? Dan is de website Reclamefolders.nl 
misschien een uitkomst. Bovendien bespaart het 
jaarlijks per adres zo’n dertig kilo aan papier. 

Ook te downloaden in de app-store. 
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De Facebookpagina van Buurt- 
en Speeltuinvereniging Ezinge 
vermeldt dat het seizoen is 
afgesloten met een tweetal 
activiteiten.  
Zaterdag 16 juni was er voor de 

vissers een gezellige middag forel vissen. 
Een week later gingen de kinderen een leuk en 
gezellig dagje uit naar het attractiepark 
Drouwenerzand. Op de Facebookpagina geven de 
foto’s een goed beeld hoe de dag is verlopen. 
 

 
 
Vaste activiteiten Boerhoorn 
 
Maandag Eetcafé         17.30 – 19.00 (van 

te voren aanmelden) 
06-29263070 
Biljarten        20.00- 23.00 Jan 
Huizenga 0522-252565 

 
Dinsdag Gymnastiek  09.30 – 10.30 

St.act.ouderen  0522-252343 
Badminton 20.30 – 22.00 
Gymzaal F. van Laar 
06-45409238 

 
Woensdag Sportclub 20.30 – 22.00 

Gymzaal J. Koers 0522-260040 
Bridge  20.00 – 23.00 
(even weken)  I.v.d. Velde  

 
Donderdag Schaken 20.00 – 23.00  

(even weken)  
J. Buwalda 06-10325795 
Klaverjassen 20.00 – 23.00 
(oneven weken) 
G. Thomas 06-10387395 

 
Vrijdag  Handwerkclub 10.00 – 12.00 

(oneven weken)  
B. Nijhuis 0522-259295 

  Wandelgroep    09.00 vertrek  
(aanmelding niet nodig) 
Darten  20.00 – 24.00  
J. Contermans 06-31056124 

 

Jeugdactiviteiten WVO 
 
8 sept  Disco 
12 sept Knutselmiddag 
22 Sept Kinderbingo 
6 okt Disco 
10 okt Knutselmiddag 
27 okt Halloweenfeest 
3 nov Disco 
7 nov Knutselmiddag 
14 nov Kinderbingo 
24 nov Sinterklaasfeest 
8 dec Disco 
12 dec Knutselmiddag 
22 dec Kinderkerstfeest 
15 dec Kerstmarkt 
 
Geslaagd zomerzondagmiddagconcert 
 
Afgelopen zondag 22 juli werd voor het eerst een 
echt luisterconcert georganiseerd in wijkcentrum 
"De Boerhoorn". 

 
De Boerhoorn omgetoverd tot concertzaal 

 
Ondanks het warme weer was de opkomst groot 
en vonden ruim 40 muziekliefhebbers de weg naar 
de Boerhoorn aan de Brandemaat 5 in de 
Oosterboer. 
Zangeres Henriëtte de Groot en pianist Tjako van 
Schie hadden de zaal omgetoverd tot waar 
concertpodium, met belichting, filmposters en 
Tjako's eigen concertvleugel.  
Ze brachten een mooi en gevarieerd programma 
met als hoofdthema filmsongs.  
Daarnaast speelde Tjako van Schie met elan en 
virtuositeit enige pianosolowerken, een verstilde 
aria van Bach en een denderende prelude van 
Rachmaninof.  
Henriëtte de Groot liet de veelzijdigheid van haar 
prachtige stem horen door zowel een paar 
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indrukwekkende romantische klassieke liederen 
van Rachmaninof als ook een scala van populaire 
filmsongs te vertolken.  
Ze vertelde ook beknopt over de muziek in korte 
anekdotes, hetgeen de luisterervaring zeker ten 
goede kwam. Het duo maakte onlangs trouwens 
een prachtige cd met deze filmsongs, onder de titel 
"regards to Hollywood". De cd is te bestellen via 
tjako.nl.  

Dat het concert in de 
smaak viel, bleek uit het 
enthousiaste lange 
applaus en de vele 
positieve reacties na 
afloop. Het was al met al 
zeker een event dat voor 
herhaling vatbaar is! 
 
Johan Koos van Lenthe, 
voorzitter WVOosterboer 

 
 

Wijkvereniging Oosterboer  
bestaat 40 jaar  
Wijkvereniging Oosterboer bestond afgelopen juni 
40 jaar en dit werd op 2 juni gevierd met leden en 
oud-leden van de wijkvereniging. Er waren diverse 
activiteiten. 

 

Het optreden van Kindercorcus ‘Okidoki’ vond 
plaats in de buitenlucht. Foto’s: Ebel Zandstra 

 

Kindercircus Okidoki was ’s middags aanwezig met 
de show “Blue Forrest” en circustheater Ketu trad 
op met de show “Jailbirds”. Deze laatste 

voorstelling werd in het wijkgebouw gegeven 
vanwege de steeds erger wordende regen. 
Hierdoor viel het aantal toeschouwers wel wat 
tegen. In de pauze kon iedereen genieten van een 
gratis ijsje. In de avonduren konden de aanwezigen 
onder het genot van een hapje en een drankje 
genieten van de muzikale acts van “Sjaan Jordaan”.  
De wijkvereniging is opgericht in 1978, tegelijk met 
het ontstaan van de wijk Oosterboer. Eerst als 
belangenvereniging voor de nieuwe bewoners en 
voor het bevorderen van de sociale contacten. 
Tegenwoordig ligt de nadruk met name op het 
organiseren van activiteiten voor jong en oud om 
op deze manier de sociale cohesie te bevorderen. 
Mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het in juni 
2017 gestarte eetcafé, wat zeker aan een bepaalde 
behoefte voldoet.  
 

 
Op 13 juni heeft het jeugdbestuur van de 
Wijkvereniging Oosterboer voor het eerst 
meegedaan aan deze activiteit van Jantje Beton. 
Het was een gezellige middag waaraan zo’n 50 
kinderen hebben meegedaan. Volgend jaar gaan 
we zeker weer meedoen!  

 

Lekker buiten spelletjes doen. 
 
 

Tot ziens op de 
Burendag Wijkplatform 

Oosterboer - Ezinge  
zaterdag 22 september  

 


