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Talenten
Wat is er toch veel talent aanwezig in onze wijken!
Ik benoem op deze plek wel vaker dat er mooie
initiatieven ontstaan waarin inwoners van onze
wijk veelal belangeloos meewerken. Een mooi
voorbeeld is SchuifAan: SchuifAan is bedoeld voor
een brede doelgroep.
Alleenstaanden van alle leeftijden of mensen met
een klein sociaal netwerk, die het gezellig vinden
om wat aanspraak te hebben tijdens het eten en
om nieuwe mensen te ontmoeten. Naast mensen
alleen, zijn ook gasten samen met hun partner
welkom, kind(eren) of een vriend of vriendin.
Kortom, wie zich aangesproken voelt is van harte
welkom!
Hierover sprak ik onlangs mijn buurman, die met
enige regelmaat aanschuift en hier erg tevreden
over is. De laatste keer had hij kaarten geregeld
voor een theatervoorstelling en nam hij na de
maaltijd de gastheer of gastvrouw mee naar deze
voorstelling. Valt dit onder talent: ach…. dat weet
ik niet maar ik vind het een pareltje in onze wijk.
Mensen vragen zich soms af: heb ik wel talent en
ben ik wel ergens goed in? Uit bovenstaande blijkt
dat het zit in kleine dingen die je belangeloos doet
voor anderen. Zo ziet de wereld er een stukje
mooier uit.
Ons wijkplatform nam in afgelopen maanden
afscheid van drie zeer betrokken leden: Ingrid van
Hout, Henro Konterman en Kees van Leeuwen.
Ingrid heeft veel energie en tijd gestoken in de
totstandkoming van de wijkanalyse.
Henro was de ogen en oren vanuit Ezinge en heeft
hier samen met het buurtplatform gewerkt aan
hele mooie initiatieven.
Kees was de man van de sociale media en hij heeft
gezorgd voor een perfect functionerende
facebookpagina en het bouwen van onze website.
Vanaf deze plek wil ik hun hartelijk danken voor
hun enthousiasme en betrokkenheid, alles vanuit
de doelstelling van ons wijkplatform en de
belangen van u als inwoner van onze wijken.
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Met het vertrek van Ingrid, Henro en Kees komen
er dus vacatures in ons wijkplatform. Is dit iets voor
u? Of wilt u uw talenten op een andere manier
inzetten……..Aarzel niet en neem contact met ons
op.
Erik Roelofs, voorzitter Wijkplatform

Bezorging Wijkkrant
De Wijkkrant wordt huis aan huis bezorgd in de
wijken Oosterboer en Ezinge.
Bewoners van Het Erf bezorgen in het kader van
hun dagbesteding ruim duizend exemplaren in de
Oosterboer, voornamelijk in de omgeving van de
Vlinderbuurt. In het resterende deel van de
Oosterboer en Ezinge wordt vanaf nu de Wijkkrant
ingestoken bij de Nieuwe Meppeler.
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.

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 volgende Wijkkrant verschijnt in het voorjaar
van 2017.
Bijdragen en reacties:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl
Volg ons ook op Facebook

5 vragen aan Janet van Veen
Lid van wijkplatform Oosterboer-Ezinge, actief in
de werkgroep verbinding/ruimtebank, lid van
buurtplatform Ezinge en webmaster
Waarom maak je deel uit van het wijkplatform
Oosterboer & Ezinge?
Ik ben in 2007 benaderd om zitting te nemen in het
overleg tussen de gemeente en bewoners van
Ezinge over het toen nog te bouwen
scholencomplex. Buurtplatform Ezinge is in die tijd
eigenlijk al ontstaan. Er werd veel gesproken en
overlegd met buurtbewoners en gemeente.
Uiteindelijk is in 2011 gestart met de bouw van
Sportpark en Onderwijspark Ezinge.
Omdat de Koedijkslanden en de Haveltermade al
een wijkplatform hadden vond de gemeente dat er
ook een wijkplatform Oosterboer moest komen.
Ezinge vond men te klein voor een eigen
wijkplatform en we kregen de keuze of aansluiten
bij de Oosterboer of aansluiten bij het centrum. Wij
hebben toen gekozen om Ezinge te koppelen aan
de Oosterboer en in 2012 was wijkplatform
Oosterboer-Ezinge een feit. Ik ben destijds deel uit
gaan maken van buurtplatform Ezinge omdat ik het
van belang vind om betrokken te zijn bij de buurt
waarin ik woon. Het buurtplatform Ezinge bestaat
nog steeds maar ook ben ik onderdeel van het
wijkplatform Oosterboer-Ezinge. Op allerlei
manieren krijg je informatie maar welke informatie
is van belang voor jouw buurt! Waar moet je iets
mee en waar kun je iets mee!

- lid van het wijkplatform Oosterboer – Ezinge
(www. wijkplatformoosterboerezinge.nl)
Wat is een hoogtepunt in de afgelopen periode?
Als het gaat om het buurtplatform dan is de
Vossenjacht voor kinderen in de Ezingebuurt met
studenten van het Drenthe College een hoogtepunt.
Gaat het om het wijkplatform dan zou ik de
opendag in de Oosterboer willen noemen. Het was
een mooie dag, veel kraampjes en gezellige drukte!
Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Heel veel buurtbewoners, of het nu Ezinge of de
Oosterboer is, weten niet van het bestaan van het
buurt- of wijkplatform. Uiteindelijk zou ik willen
bereiken dat iedereen het buurt- of wijkplatform
kent en ook weet wat ze er van mogen of kunnen
verwachten!

Verbouwing AH Elzinga
Begin november is het uitgraven voor de
uitbreiding van de supermarkt afgerond en is een
start gemaakt met het maken van de fundering.
Vanaf dat moment is goed te zien hoe groot de
nieuwe Albert Heijn wordt. Vanwege de
bouwwerkzaamheden is het winkelcentrum
bereikbaar via de ingang bij Gall en Gall en de
snackbar. De SNS pinautomaat is buiten werking.

Wat inspireert je?
Ik word geïnspireerd door alle informatie die ik
hoor of lees. Ik vind het fijn om met mensen te
praten over allerlei uiteenlopende zaken. Waar je
over praat met de één brengt je op ideeën voor de
ander.
Hoe geef je dat vorm?
Ik geef dit vorm door actief te zijn in diverse
besturen:
- voorzitter Fleur Bloemen Stichting
(www.fleurbloemenstichting.nl)
- secretaris Stichting Paardrijden Gehandicapten
Meppel (www.pgmmeppel.nl)
- bestuurslid Wijzelf Meppel
(www.wijzelfmeppel.nl)
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Het werken aan de fundering is begonnen

Bij veel winkels is het mogelijk om extra te pinnen.
De marktkramen staan op de nieuwe locatie voor
de snackbar en de kinderopvang. In het begin was
dat even wennen voor de klanten. Nu zit de
gebruikelijke loop naar de marktkooplieden er
weer in. De nieuwe standplaats is in ieder geval
veiliger dan de vorige waar passerende auto’s soms
erg dicht langs de kramen reden.

Inloopspreekuur in het
Wijkservicepunt
Erg druk is het niet op het wekelijkse
inloopspreekuur in het Wijkservicepunt in De
Beemd. Al ruim twee jaar vindt het spreekuur
plaats en de belangstelling is in die tijd niet echt
toegenomen. De bezoekers komen meestal uit de
omgeving. Henk den Toom, wijkregisseur, is samen
met sociaalwerker Jan Bomers tijdens het
spreekuur aanwezig. Daarnaast zijn regelmatig ook
andere medewerkers van Welzijn Mensenwerk, de
woonconsulent van Woonconcept Michiel Büchli
en wijkagent Harry Zagers present.
Een echte verklaring voor het geringe aantal
belangstellenden heeft Henk den Toom niet:
‘Misschien komt het door de onbekendheid of
omdat onze locatie vanaf de straat niet echt
zichtbaar is.’

vragen die bestemd zijn voor de wijkagent spelen
we aan hem door,’ aldus wijkregisseur Den Toom.
‘Het Wijkservicepunt is er voor alle bewoners van
de wijken Oosterboer en Ezinge.’

Het inloopspreekuur van het wijkteam OosterboerEzinge is elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur
in het Wijkservicepunt in De Beemd. Dat zit
meteen bij binnenkomst in De Beemd rechts.

Blikvanger
In de weken voorafgaand aan de kerstdagen is de
hoek van de Brandemaat en de Kluft een geweldige
blikvanger. De bewoner van de hoekwoning heeft
dan de gevel van zijn huis met een groot aantal
kerstfiguren bekleed. Dat trekt veel belangstelling
van bewoners van de wijk die samen met hun
kinderen komen kijken. Eind november begint de
installatie van de figuren. Maar pas na 5 december
gaan ’s avonds de lampjes aan. Al enkele jaren
vormt zich op deze manier een zee van gekleurde
lichtjes op dit markante punt in de Oosterboer.
Het Wijkservicepunt bevindt zich net naast de
ingang van De Beemd en het grote bord waarop
het servicepunt staat vermeld is van afstand lastig
te zien. ‘We willen graag dat er meer mensen
komen. We kunnen dan kijken wat we voor hen
kunnen betekenen. Er komen natuurlijk zaken
langs als de bekende losse stoeptegel, maar voor
andere zaken zoals het onderhoud van de
openbare ruimte, vandalisme, onveilige
verkeerssituaties en parkeeroverlast zoeken we
naar oplossingen.
Bovendien kunnen mensen hier terecht met
hulpvragen voor ondersteuning. Voor alle vragen
die je aan Welzijn Mensenwerk wilt stellen, bestaat
hier ook de mogelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld een
vraag zijn over het invullen van een formulier. We
hebben een verwijsfunctie. Opmerkingen en
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Een fraai schouwspel op de hoek
van de Brandemaat en de Kluft

De Ruimte Bank, stand van zaken
De Ruimte Bank is een idee voor een digitale vraagen aanboddienst van ruimten, waarbij inwoners uit
de wijken gebruik kunnen maken van ruimten in
ruil voor een wederdienst. In de vorige wijkkranten
heeft u daarover al iets kunnen lezen.
De werkgroep is nog bezig met het uitwerken van
hoe de website eruit gaat zien en wat die moet
kunnen. Dat is nog niet zo eenvoudig! De volgende
stap is het inschakelen van een bedrijf om de
website daadwerkelijk te gaan bouwen, om
vervolgens de inhoud verder uit te gaan werken.
We willen daarin ook de verbinding zoeken met de
websites van de wijkplatforms en met de online
marktplaats voor vrijwillige hulp,
Meppelvoorelkaar.nl.
We hebben hulp gekregen van studenten van
Windesheim en Deltion College (Zwolle). Zij
hebben zich via Facebook al aan u voorgesteld en
het kan zijn dat u door één van hen bent
geïnterviewd. We willen graag uw mening horen
over het initiatief van De Ruimte Bank en willen
daarom een brainstormavond houden met
belangstellenden. Misschien wilt u een ruimte
aanbieden of zoekt u juist een ruimte om met
andere inwoners een activiteit te organiseren?
Als u mee wilt praten of denken hierover kunt u
zich opgeven via
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.
Vermeld uw contactgegevens en we nemen
contact met u op. Of bel met Jan Bomers, sociaal
werker bij Welzijn MensenWerk Hij zit ook in de
werkgroep en is te bereiken op telefoonnummer
06-10194410.
De studenten stellen zich voor:
Wie zijn wij?
Ik ben Joël, 20 jaar en ik woon in Kampen.
Ik ben Chiel, 19 jaar en woon ook in Kampen.
Ik ben Lyall, 21 jaar ik woon in Almelo.
Ik ben Jordi, 20 jaar ik woon in Dronten.
Ik ben Keshja 18 jaar en woon in Havelte.
Wij zitten bij elkaar in de klas en doen de opleiding
Sociaal Agogisch Werk in het 2e jaar op het Deltion
college. Hier leer je mensen te begeleiden die
moeite hebben om te functioneren in de
maatschappij. Wij helpen de Windesheim
studenten die stage lopen bij het Wijkplatform
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mee bij het onder de aandacht brengen van het
project De Ruimte Bank. Wij zijn in dit project
gerold via school waar we konden kiezen uit
verschillende projecten en dit is het geworden. We
gaan hiervoor inwoners uit de wijken Oosterboer
en Ezinge interviewen over de wijk en de sfeer in
de buurt. Het einddoel is om te zorgen dat
inwoners beter bekend worden met het idee
achter De Ruimte Bank. Dat is een initiatief van
Annerieke van Dongen, namens de commissie
verbinding van het Wijkplatform. Het is de
bedoeling dat inwoners die een activiteit willen
organiseren en er de ruimte niet voor hebben een
ruimte van een andere inwoner of organisatie
kunnen gebruiken en daarvoor bedanken met een
wederdienst. De commissie verbinding is bezig om
hiervoor een website te ontwikkelen en wil graag
met inwoners in gesprek die een ruimte aan willen
bieden of een ruimte zoeken. Wij hopen dat u wilt
meewerken aan onze interviews en dat wij
hierdoor het Wijkplatform verder kunnen helpen
met het ontwikkelen van dit initiatief.

De
studenten
willen
graag
beginnen

Boodschappendienst
Oosterboer Ezinge
De boodschappendienst is er voor ouderen met
een functiebeperking die niet in staat zijn zelf
boodschappen te doen. Bent u slechtziend, slecht
ter been of heeft u een andere reden waardoor het
voor u moeilijk is om zelfstandig een boodschap te
doen? Dan willen wij graag een reactie van u.
Als er voldoende belangstelling voor de
boodschappendienst is willen wij dit in het voorjaar
2017 gaan opzetten. U wordt dan gehaald en krijgt
u hulp bij het boodschappen doen en de
boodschappen worden in huis gebracht.
Heeft u belangstelling hiervoor zoek dan contact
met Jan Bomers Sociaal werker:
janbomers@welzijnmw.nl of bel naar 0610194410.

Opendag/Burendag Oosterboer-Ezinge
24 september 2016
Op 24 september was het weer landelijke
Burendag en konden de bewoners van de
Oosterboer en Ezinge, maar natuurlijk ook alle
anderen belangstellenden, weer kennis maken met
wat er allemaal aan activiteiten in de wijk aanwezig
is en op een gezellige manier kennis te maken met
de “buren”.
Het wijkplatform had in samenwerking met de
Wijkvereniging Oosterboer dit jaar de kramen
opgesteld langs de Brandemaat vanaf het zebrapad
richting de Boerhoorn. Door de
verbouwingsactiviteiten bij het winkelcentrum kon
nu nog geen verbinding worden gemaakt met het
winkelcentrum. Fairtrade Meppel had als enige een
kraam in het winkelcentrum en probeerde vanaf
die plek ook het winkelende publiek richting de
kramen te “sturen”.
Evenals vorige jaren hadden we wethouder Koos
de Vos weer bereid gevonden om de officiële
opening te verrichten. De wethouder was zeer
tevreden over de opzet en de opkomst.
De commissie Opendag, kan terugkijken op een
geslaagde dag, met mooi weer, tevreden
deelnemers en een stijgende belangstelling.
Uiteraard neemt de commissie ook nu weer de
aanbevelingen en opmerkingen van de deelnemers
mee. Er is al een toezegging voor een swingende
muzikale begeleiding voor volgend jaar! Dat zal de
feestvreugde uiteraard alleen maar vergroten. Het
aanbieden van allerlei lekkernijen heeft ook zeker
een positief effect gehad.
Punt van verbetering blijft een goede PR. Uit
opmerkingen van bezoekers blijkt toch weer dat
lang niet iedereen op de hoogte was van alle
activiteiten, workshops etc.
De roofvogeldemonstratie trok veel kijkers en de
kinderen genoten van de tochtjes met paard en
wagen van de Baander! Voor de kinderen was het
in elk geval een zeer geslaagd evenement.
Bij de uitgave van de volgende wijkkrant gaat de
commissie Opendag weer vol goede moed aan de
slag voor de 5e editie. We kunnen hiervoor
uiteraard alle hulp gebruiken. Alle deelnemers en
oud-deelnemers zullen dan ook weer worden
benaderd.
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We willen iedereen graag bedanken voor de inzet
en het enthousiasme om er een gezellige dag van
te maken. Op de website van het wijkplatform zijn
foto’s te bekijken en op de website van de
Wijkvereniging Oosterboer staan ook een aantal
filmpjes.

.

Foto impressie door FotoFan
Janine Buikema fotografie

Burgerbelevingsonderzoek
Het Burgerbelevingsonderzoek Meppel 2016 is in
februari en maart 2016 uitgevoerd.
Meppel heeft 6.550 inwoners aangeschreven. In
totaal hebben 1.402 van de aangeschreven
inwoners uit de gemeente de vragenlijst (online)
ingevuld. De respons voor uw gemeente is
daarmee 21%.
Voor een onlineonderzoek onder inwoners is dit
een goede respons. Waar mogelijk en relevant
wordt de beleving van uw inwoners in 2016 afgezet
tegen resultaten van het vorig onderzoek
(uitgevoerd over 2012).
Voor sommige onderwerpen (leefbaarheid en
veiligheid) wordt ook een vergelijking gemaakt met
landelijke gegevens.
Hieronder de conclusies van het onderzoek.
Het volledige rapport is in te zien op de website
van het Wijkplatform onder het kopje Nieuws:
http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl
Conclusies
Op de thema’s sociale samenhang, leefbaarheid en
buurtparticipatie staat de gemeente Meppel er
over het algemeen goed voor. Inwoners zijn
positief over hun buurt en hun buren. Ze voelen
zich over het algemeen veilig en zijn zeer positief
over de parken in de gemeente.
Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet, is
stabiel gebleven ten opzichte van 2012.
Veel inwoners helpen elkaar met verschillende
dingen. Ook schatten inwoners de bereidheid
van hun buren om hen te helpen als het nodig is,
(afhankelijk van het onderwerp) vrij hoog in.
Wel hebben wij gezien dat dit niet betekent dat
mensen geen schroom voelen om hulp te vragen
aan hun buren, laat staan om zorg te moeten
vragen. Het is dan ook niet verstandig om ‘te
luchtig’ te doen over het vragen (en geven) van
(buren)hulp. Dit kan ertoe leiden dat sommige
mensen (nog) minder snel geneigd zullen zijn hulp
te vragen van hun buren.
Een punt dat wellicht aandacht verdient, is het iets
grotere aandeel mensen dat veel overlast ervaart
van fysieke verloedering. In verhouding tot het
Nederlands gemiddelde is het aandeel inwoners
dat veel overlast ondervindt van fysieke
verloedering hoog.
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Daarnaast verdient het in verhouding tot 2012
grotere aandeel mantelzorgers dat aangeeft
overbelast te zijn, aandacht. Zeker gezien de
stijgende verwachtingen van mantelzorgers in
de nieuwe Wmo zal deze groep het eerder
moeilijker dan makkelijker krijgen. Om
mantelzorgers effectief te kunnen ondersteunen is
het belangrijk dat zij bekend zijn met de
verschillende (ondersteunings)mogelijkheden
voordat zij overbelast beginnen te raken.
Immers, juist bij overbelasting je gaan verdiepen in
wat er mogelijk is, is iets wat je niet meer doet (of
kan doen).
Het vroegtijdig mantelzorgers bekendmaken met
mogelijke ondersteuning is een uitdaging omdat
mensen dan juist nog (niet) om hulp willen vragen
omdat het ‘allemaal wel lijkt te gaan’. Inzetten op
het beeld dat er ‘geen probleem’ hoeft te zijn om
contact met een steunpunt mantelzorg op te
nemen kan hierbij helpen.
Ook is het van groot belang dat bij de (keuken)
tafelgesprekken goed doorgevraagd wordt naar de
situatie van de mantelzorger. Het is zonde als dit
contactmoment hiervoor niet volledig benut
wordt.

Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk
doet, is stabiel gebleven ten opzichte van 2012.
Wel is de gemiddelde leeftijd van het
vrijwilligersbestand in Meppel toegenomen. Ook
zijn de verwachtingen van vrijwilligers(organisaties)
de laatste jaren gestegen, mede door de
overheveling van steeds meer taken rond
ondersteuning van inwoners aan gemeenten.
Gemeenten doen er goed aan om daarom de
ondersteuningsbehoeften van
vrijwilligers(organisaties) te volgen, en erop te
blijven letten dat de middelen die organisaties
hebben in verhouding staan tot de taken die zij
verwacht worden te vervullen.

Neem een kijkje op
MEPPELvoorelkaar.nl !
Als u dit leest heeft de lancering van
MEPPELvoorelkaar.nl op 7 december (op de
nationale vrijwilligersdag) al plaatsgevonden.
Misschien bent u erbij geweest in de foyer van het
Drenthe College of hebt u er over gelezen. Deze
website is dé plek waar alle vrijwillige inzet en
hulpvragen te vinden zijn binnen de gemeente
Meppel. Natuurlijk moet dat groeien. Inwoners en
organisaties zetten hier hun vraag en aanbod op en
de vrijwilligersvacaturebank zal hier ook te zijner
tijd in worden opgenomen. Neem eens een kijkje
op de website en ontdek welke vragen en welk
aanbod hier te vinden is! Wat kan dit voor u in uw
situatie betekenen? Wilt u uw talent inzetten voor
de inwoners van Meppel? Of heeft u een vraag? U
kunt dit allemaal kwijt op de website.
Een projectgroep is de drijvende kracht achter
MEPPELvoorelkaar.nl. Samen met de gebruikers
van MEPPELvoorelkaar.nl werken we ernaar toe
dat elke inwoner van de gemeente Meppel dit
platform leert kennen én gaat gebruiken. En dat
elke organisatie die met vrijwilligers werkt hier ook
zijn vraag en aanbod op zet.
De projectgroep van MEPPELvoorelkaar.nl bestaat
uit:
Lianne Dolstra (Welzijn MensenWerk),
Projectleider
John Bremer
Berry Wognum
Diana Palmberg
Nienke Luten
Diane Willems
Ruud Stiekema
Annerieke van Dongen

Het ontstaan van de wijkvereniging
Wijkvereniging Oosterboer is opgericht in 1978,
tegelijk met het ontstaan van de wijk Oosterboer.
Van oorsprong is de wijkvereniging opgericht met
als doel het behartigen van de belangen, het
bevorderen van de sociale contacten en het
organiseren van activiteiten voor bewoners. In de
loop van de jaren is de nadruk komen te liggen op
het organiseren van verschillende activiteiten voor
alle leeftijden.

Wat is de wijkvereniging
De wijkvereniging wordt draaiende gehouden door
vrijwilligers. Elke activiteit heeft zijn eigen
contactpersoon.
De activiteiten van de wijkvereniging vinden bijna
allemaal plaats in het wijkgebouw van de
wijkvereniging “De Boerhoorn”, wat staat aan de
Brandemaat 5. Dit wijkgebouw is gebouwd in 2002
en heeft onder andere een grote zaal en een
jeugdruimte met als naam “De Flits”. In deze
laatstgenoemde ruimte worden met name de
kinder- en jeugdactiviteiten georganiseerd die ook
te herkennen zijn aan de naam “De Flits”.
Activiteiten
Het bestuur probeert zoveel mogelijk activiteiten
te organiseren, zodat er voor elk wat wils te doen
is. Naast de bestaande activiteiten en cursussen die
er worden gegeven (zie hiervoor de website:
www.wijkverenigingoosterboer.nl) willen we ook
graag nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Activiteiten in het wijkgebouw De
Boerhoorn
De wijkvereniging Oosterboer wil graag door
middel van de Wijkkrant van het wijkplatform haar
activiteiten onder de aandacht brengen en
uiteraard ook nieuwe leden proberen te werven.
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De actieve dames van de handwerkgroep

Als voorbeeld zijn we sinds kort gestart met een
handwerkgroep op de vrijdagmorgen in de even
weken. De gezelligheid staat voorop en lekker over
van alles kletsen. Zijn er ideeën voor nieuwe
activiteiten laat het weten en we kunnen dan
kijken of we een dag en een tijdstip kunnen
inplannen.

'Pannenkoekenfestijn voor de buren'
Op dinsdag 22 november 2016 had het
buurtplatform samen met het Drenthe college een
'Pannenkoekenfestijn voor de buren'
georganiseerd! Klas 1cd van het Drenthe College
en hun docent Jelle Tadema, hadden de 55+'ers
van de Ezingebuurt via een flyer uitgenodigd om
pannenkoeken te komen eten op school. Er
hadden zich 41 buurtbewoners opgegeven.
Na een hartelijke ontvangst door leerlingen en
docenten was er koffie of thee en een lekkere
koek. De buren werden uitgenodigd voor een
rondleiding door het Drenthe College. Er waren
nog diverse klassen aanwezig zodat de bezoekers
een kijkje konden nemen bij de lessen en in de
diverse lokalen.
Docenten vertelden in het kort welke les ze gaven
en welke materialen er gebruikt werden. Een
aantal bewoners was tijdens de opening van de
school al geweest maar een groot deel van hen had
de school nog niet van binnen gezien!

Gezellig samen pannenkoeken bakken
Na de rondleiding was het tijd om pannenkoeken
te bakken of te laten bakken door de leerlingen:
gewone pannenkoek, pannenkoek met spek, met
kaas, met uien, met champignons…. Heerlijk
gegeten werd er en tenslotte nog een lekker ijsje of
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een kop koffie toe. Het was prima georganiseerd
en de buurtbewoners hebben echt genoten!
Onderwijspark Ezinge is onderdeel van de
Ezingebuurt en wij proberen als buurtplatform de
buren bij elkaar te brengen! Er worden inmiddels
diverse activiteiten georganiseerd door het
Drenthe College of door Stad & Esch in
samenwerking met buurtplatform Ezinge wat
onderdeel is van wijkplatform Oosterboer-Ezinge.
In de planning:
Maart 2017
voorjaarsschoonmaak in het kader van het milieu
Drenthe College
Mei 2017
verzorging van de in- en uitwendige mens!
Stad & Esch
Juni 2017
kinderactiviteit
Drenthe College

Sint en zijn Pieten in de Boerhoorn
Op zaterdag 26 november was het zover. Hoog
bezoek in de Boerhoorn! Na een jaartje van
afwezigheid was het gelukkig weer zover. De Sint
kwam zijn opwachting maken. Met een paard en
koetsje kwam de Sint om 11.00 uur aan bij het
wijkgebouw. Met dank aan de Baander, geweldig!

Arbeid in de gemeenteraad dit signaal op bij de
Algemene beschouwingen in november.
De toezegging van B&W om lantaarns te plaatsen
kwam daarna al heel snel. Misschien in december
al kunnen de lantaarns geplaatst worden.
Buurtwethouder Koos de Vos hierover: ‘Kennelijk
heeft men bij de aanleg van het fietspad gedacht
dat er voldoende licht was van de straatlantaarns.
Na de melding via het Wijkplatform hebben we de
zaak snel opgepakt. Ik heb gehoord dat al in
december tot aanleg en aansluiting kan worden
overgegaan. We zijn bij de aanleg echter wel
afhankelijk van de elektriciteitsmaatschappij.’

Sinterklaas en de Pieten delen cadeautjes uit
De kinderen waren samen met de
ouders/grootouders al vanaf 10.00 uur aanwezig
en konden eerst lekker knutselen, waarbij al snel
duidelijk werd dat er bij de ouders ook nog veel
knutseltalent aanwezig is. Dit alles onder toeziend
oog van de begeleidster die al door de Sint vooruit
was gestuurd om de kinderen vast in de stemming
te brengen. Het was een gezellige ochtend en de
kinderen waren zichtbaar blij met het lekkers en de
cadeautjes. Fijn dat er weer een jeugdbestuur is
dat dit met veel enthousiasme heeft opgepakt.

Groen: wat gaan we doen?
Elke week staat op de advertentiepagina van de
gemeente Meppel in de Nieuwe Meppeler een
bericht wat en waar er in de wijken Oosterboer en
Ezinge in de week na publicatie aan onderhoud van
het groen wordt gedaan.

Verlichting fietspad Ambachtsweg
Op zeer korte termijn komt er verlichting langs het
fietspad naar de scholencampus en de sportvelden
van sportpark Ezinge. Er ontbreekt nu nog
verlichting vanaf het kruispunt bij de
Hoogeveenseweg tot de Leliestraat. Na een
melding vanuit het Wijkplatform dat er slechts
beperkte verlichting is, pakte de Partij van de
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Binnenkort is het fietspad voorzien van lantaarns
Met het aanleggen van de verlichting langs het
fietspad ontstaat er een veiliger en in ieder geval
beter verlichte fietsverbinding voor de bewoners,
sporters en scholieren naar de scholencampus en
de sportvelden.

De commissie Groen komt naar u toe!
Op dit moment heeft de commissie even een
winterstop ingevoerd. We zijn van plan om in
februari een avond te gaan organiseren over “Wat
gaan we doen met het gemeentegroen”. De
commissie zal zich in januari gaan beraden over
hoe deze avond eruit zal komen te zien en wie hier
als sprekers voor zullen worden uitgenodigd.
Mocht u zich geroepen voelen om de commissie
groen te gaan versterken dan zouden we dat erg
op prijs stellen. Ook zijn ideeën over hoe we de
wijken Oosterboer en Ezinge met vrijwilligers
kunnen aanpakken altijd welkom. We weten uit
ervaring dat er voldoende bewoners zijn die
regelmatig of voor een keertje de handen uit de
mouwen zouden willen steken. Dus meld je aan.
Dat kan via de mail van het wijkplatform of via een
briefje in de bus bij Els Boesjes, Woltingepad 15.

Kerstmarkt Het Erf

Scouting Meppel groepskamp
In het weekend van 14 tot en met 16 oktober was
er op het veld rond de Hopman Kwant Basis aan de
Blankensteinweg een groot groepskamp voor alle
leden van scouting Meppel.
Alle beschikbare materialen werden ingezet zodat
een waar kampement ontstond dat in de week
voorafgaande aan het kamp werd opgezet. De
leiding en jeugd verbleven van vrijdagavond tot
zondagmiddag in het kamp. Voor de jeugd waren
er overdag allerlei activiteiten en ook ’s avonds
rond het kampvuur vonden gezellige activiteiten
plaats.

De kerstmarkt bij Het Erf is dit jaar op woensdag 14
december van 12.00 tot 17.00 uur. Bij deze
gezellige kerstmarkt aan de Atalanta 2 staan de
kramen zowel binnen als buiten. De opbrengst van
de markt komt ten goede aan Het Erf.

Verbreden wandelpaden

Voetpad twee tegels breder
In het westelijk deel van het ringpark is een begin
gemaakt met het verbreden van de wandelpaden.
Dat gebeurt niet door het leggen van meer tegels,
maar door het vrijmaken van het gras dat de tegels
begroeit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Het kampement aan de Blankensteinweg
Scoutingvereniging Meppel kent diverse speltakken
(groepen) zoals Welpen, Landscouts, Waterscouts,
Explorers, Wildevaart en Roverscouts.
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