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Meppel een beetje mooier maken 
 
Recent is Meppelvoorelkaar  online gegaan. U 
heeft hier wellicht al meer over gelezen. 
Meppelvoorelkaar  is ontstaan vanuit een 
initiatief van de wijkplatforms in Meppel en 
de dorpsvereniging Nijeveen. De uitkomsten 
van de wijkanalyse van Oosterboer-Ezinge 
waren leidend bij dit prachtige initiatief. 
Vanuit ons wijkplatform heeft Annerieke van 
Dongen een  grote bijdrage geleverd voor de 
totstandkoming van de website. Samen met 
anderen, onder andere Ruud Stiekema van 
wijkplatform Koeberg en Lianne Dolstra van 
Welzijn Mensenwerk en vele anderen is er in 
korte tijd een grote klus geklaard. Annerieke 
vanaf deze plek wil ik je daar hartelijk voor 
bedanken. 
Op Meppelvoorelkaar zie je in een oogopslag 
wie er een hulpvraag heeft en wie hulp kan 
bieden. Een plek voor vrijwillige inzet en 
vraag voor alle inwoners van de Gemeente 
Meppel. 
Voor meer info: Meppelvoorelkaar.nl 
Nogmaals: een geweldige prestatie van alle 
wijkplatforms en de dorpsvereniging! 
 
Erik Roelofs, voorzitter Wijkplatform 
 
Afsluiting stage periode 
Het afgelopen half jaar heb ik onderzocht hoe 
het Wijkplatform wijkbewoners, in de leeftijd 
van 40 tot 60 jaar, kan stimuleren en 
faciliteren om zelf burgerinitiatieven te laten 
ontplooien. Een van de mogelijke oplossingen 
betrof het ontwikkelen van een sociale 
mediastrategie welke ik in de tweede periode 
heb ontwikkeld.  
Ik vond het een leuke en interessante 
afstudeeropdracht. De Wijkplatformleden zijn 
altijd positief en enthousiast waardoor ik de 
samenwerking als zeer prettig heb ervaren!  
Daarnaast heb ik ook veel steun gehad vanuit 
de wijkbewoners zelf! Ik wil iedereen dan ook 
heel erg bedanken bij wie ik een interview 
heb mogen afnemen en voor het invullen van 
de online- enquête. Zonder jullie was het mij 
niet gelukt om tot dit eindresultaat te komen! 
Kirsten Bakkenes 

 
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 belangrijk deel van de Vlinderbuurt door 
bewoners van Het Erf en in het resterende 
deel van de Oosterboer en Ezinge door de 
bezorger van 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. 
 
De volgende Wijkkrant verschijnt in juni. 
Bijdragen en reacties: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 
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5 vragen aan Henk Kats 
 
Lid van wijkplatform Oosterboer-Ezinge  
 
Waarom maak je deel uit van het 
wijkplatform Oosterboer-Ezinge? 
Ik wil graag betrokken zijn bij het wel en wee 
van de wijken omdat ik het erg vind dat de 
wijk  
Oosterboer/Ezinge zo verpaupert. Wil graag 
meedenken om de wijk groen en schoon te 
houden. 
 
Wat inspireert je? 
Ik loop en fiets regelmatig door de wijken en 
ervaar dan wat er allemaal te verbeteren valt. 
 
Hoe geef je dat vorm? 
Door me in de werkgroep Groen in te zetten 
en mee te werken aan het project om 
vrijwilligers bij elkaar te zoeken en de handen 
uit de mouwen te steken. Dit is ook verder in 
deze wijkkrant terug te vinden. Dus meld je 
aan! Daarnaast gaan we als werkgroep 
regelmatig met de bakfiets de wijk in om met 
de bewoners van gedachten te wisselen. 
 
Wat is een hoogtepunt in de afgelopen 
periode? 
Het is leuk om te zien dat het bijvoorbeeld 
rond de sinterklaasintocht wel brandschoon 
was, dat geeft aan dat het wel kan! Zou mooi 
zijn wanneer dit ook spontaan zou kunnen en 
in goede samenwerking met de gemeente. 
 
Wat wil je uiteindelijk bereiken? 
Een mooie en schone leefomgeving in de 
wijken Oosterboer en Ezinge.     
 
Speelvoorzieningen 
 
In het gebied dat ruwweg wordt begrensd 
door het Ringpark, Brandemaat, 
Blankensteinweg en de Slotweg worden de 
speelvoorzieningen opgeknapt of verwijderd. 
Alle bewoners in dit gebied hebben hierover 
een brief van de gemeente Meppel 
ontvangen. Een aantal van de 
speelvoorzieningen zijn aan vervanging toe, 
anderen worden niet druk bezocht en 

daarom opgeheven volgens een eerder 
opgesteld plan.  
De speelplek bij het Biezenveld zal pas op 
termijn verdwijnen. Een aantal toestellen is 
nu nog bruikbaar, maar wanneer zij niet meer 
veilig zijn of groot onderhoud vragen worden 
ze weggehaald. Wat er daarna met de plaats 
gebeurt is niet bekend.  

 
Op de speelplaatsen bij de Rozentuin, 
Kalverwei en het Hogestuk worden een of 
meer nieuwe speeltoestellen geplaatst. De 
kinderen mogen meedenken over de keuze 
van de toestellen. Ze kunnen een tekening 
maken, een verhaaltje schrijven of gewoon 
een verlanglijst maken. Alle op deze manier 
verzamelde gegevens gaan naar meerdere 
leveranciers van speeltoestellen. Die maken 
dan een ontwerp waar de kinderen op een 
later moment een keuze mogen maken. Voor 
alle her in te richten plekken mogen plannen 
en ideeën worden ingediend.  
 
Extra tijd 
Omdat er nog niet zo veel reacties zijn, is de 
inleverdatum van de ideeën verplaatst naar 
27 maart. Er is dus nog voldoende tijd om na 
te denken hoe jouw nieuwe speelplaats er 
uit zou moeten zien. 
 
In de Vlinderbuurt zijn vorig jaar op dezelfde 
wijze de kinderen bij het maken van de 
plannen betrokken. 
Inleveren van de ideeën kan bij: Gemeente 
Meppel, Postbus 501 AM Meppel; op het 
stadhuis Grote Oever 26 of per mail sturen 
naar postbus@meppel.nl 
Zijn er nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met Hendri Venema of Teun 
Mulder via het telefoonnummer van de 
gemeente Meppel: 140522 of per mail: 
postbus@meppel.nl 
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Informatiebijeenkomst 
Meppelvoorelkaar.nl  
 
Dinsdag 28 maart 20.00 uur 
 
Grandcafé de Boei (Het Erf) 
Atalanta 2 Wijk Oosterboer 
 
Meppelvoorelkaar is een online marktplaats 
voor burenhulp en vrijwilligerswerk. Ontstaan 
vanuit een initiatief van de Wijkplatforms in 
Meppel en Dorpsvereniging Nijeveen en 
vanaf 7 december 2016 actief voor alle 
inwoners van de gemeente Meppel. Een 
handig middel om inwoners te kunnen 
verbinden en vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen. U kunt een vraag of aanbod 
plaatsen voor uzelf of voor iemand anders. 
Ook organisaties kunnen er vraag en aanbod 
op zetten. Want het persoonlijke contact, 
daar gaat het uiteindelijk om! 
 
Meppelvoorelkaar.nl is aan het groeien! Kijk 
eens op de website om een beeld te krijgen 
van de vragen en het aanbod wat er al op 
staat. Er zijn al verschillende succesvolle 
verbindingen gemaakt! Inschrijven voor de 
nieuwsbrief kan via de website. De eerste 
nieuwsbrief is er al op te vinden. 
 
Natuurlijk willen we graag dat alle inwoners 
van de gemeente Meppel Meppelvoorelkaar 
leren  kennen en we zijn dan ook druk bezig 
om te kijken hoe en waar we dit onder de 
aandacht kunnen brengen.  
Voor de inwoners van de wijken Oosterboer 
en Ezinge (en andere belangstellenden) 
organiseren wij een informatieavond over 
Meppelvoorelkaar op dinsdag 28 maart om 
20.00 uur in Grandcafé de Boei, Atalanta 2, 
het restaurant van Het Erf in de wijk 
Oosterboer.  U krijgt daar uitleg over de 
website en U kunt vragen stellen. U bent van 
harte welkom! Opgeven is niet nodig. Graag 
tot ziens! 
 
 

Route Stadsdienst uitgebreid 

De dienstregeling van de stadsbus wordt 
steeds beter. In Oosterboer is vanaf januari 
de route verruimd met Ruskenstuk, Dingspil, 
Waardeel en Brandemaat, zodat nog meer 
mensen kunnen profiteren van de bus 
richting station. 
De stadsbus heeft een halfuur verbinding met 
het station. Daar gaat de bus verder richting 
het centrum en de Koedijkslanden. 
Ondanks deze uitbreiding van de route in de 
Oosterboer blijft de verbinding met Ezinge 
met een stop bij de Meeuwenborgh een punt 
dat de aandacht heeft van het Wijkplatform. 
 

 

Verlichting fietspad Ambachtsweg 
 
Half januari zijn er lantaarnpalen geplaatst 
langs het fietspad langs de Ambachtsweg. Er 
ontbrak verlichting vanaf het kruispunt bij de 
Hoogeveenseweg tot de Leliestraat. Na een 
melding vanuit het Wijkplatform pakte één 
van de politieke partijen in de gemeenteraad 
dit signaal op bij de Algemene 
beschouwingen in november. De reactie en 
de toezegging van B&W om lantaarns te 
plaatsen kwam al heel snel.  
 

 
Verlichting op fietspad langs Ambachtsweg 
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Een attente buurtbewoner reageerde naar 
aanleiding van de publicatie in de Wijkkrant 
van december met de mededeling dat ook 
verlichting ontbrak in het weggedeelte tussen 
de Violenstraat en de Ambachtsweg. Daar zijn 
nu ook twee lantaarns geplaatst. 
Met het aanleggen van de verlichting langs 
het fietspad ontstaat er een veiliger 
fietsverbinding voor de bewoners, sporters 
en scholieren.  
 
Verbouwing AH 

Ondanks de vrieskou in de afgelopen periode 
gingen de bouwactiviteiten tijdens de 
verbouwing van de Albert Heijn supermarkt 
gewoon door.  

 

Een tijdlang torende een machtige 
bouwkraan hoog boven de nieuwbouw uit. 

 
‘Het dak gaat eraf’ meldde de vijfde 
vernieuwingsnieuwsbrief van Kees Elzinga. 
Op het moment dat de flyer bij de kassa lag, 
werd er gewerkt aan de nieuwe hoofdingang 
van het winkelcentrum.  
De verbouwing van de winkel nadert zijn 
einde. Het is al goed zichtbaar hoe groot de 
nieuwe winkel wordt en de nieuwe ingang 
van het winkelcentrum is bijna klaar. Zodra 
de ruwbouw volledig klaar is, zal de afbouw 
beginnen, waarbij de winkel van binnen een 
gehele metamorfose ondergaat. Om dit te 
bewerkstelligen zal de winkel even dicht 
moeten. Op woensdag 22 maart om 17.00 
uur sluit AH Elzinga de deuren. Op dinsdag 4 
april om 16.00 uur opent burgemeester 
Korteland de nieuwe winkel feestelijk. 
De nieuwe winkel wordt met de helft 
vergroot, het assortiment wordt uitgebreid 

en er is straks een zelfscan, sinaasappelpers, 
verse kaasafdeling, informatiebalie en een 
koffiehoek aanwezig. Hierdoor wordt 
boodschappen doen nog makkelijker en 
prettiger! Uiteraard blijven de vertrouwde 
gezichten en kunt u rekenen op  de 
vriendelijkheid en service van de 
medewerkers. In de openingsweek zijn er 
meerdere festiviteiten en extra acties. 
 

 
De nieuwe hoofdingang krijgt vorm 

Wandelvrijwilligers gezocht 
 
Bij Het Erf in Oosterboer wordt er bijna 
iedere zaterdag gewandeld met cliënten. Een 
groep van maximaal 6 cliënten die met 2 
vrijwilliger op pad gaan. Er bestaat de 
mogelijkheid om met de Erfbus ergens 
naartoe te rijden en dan daar een mooie 
wandeling te maken. De cliënten kunnen 
allemaal zelfstandig wandelen en soms 
vinden ze het gezellig om arm in arm te 
lopen. Ze vinden het heerlijk om te wandelen 
in hun vrijetijd op zaterdagmiddag.  
 
Ik ben op zoek naar iemand die: 
Het leuk vindt om met mensen om te gaan 
en graag iets wil betekenen voor mensen 
met een verstandelijke beperking.     
Van wandelen houdt 
Tijd op zaterdagmiddag heeft 
Ben je geïnteresseerd of wil je informatie dan 
kun je contact opnemen met de 
vrijwilligerscoördinator bij Vanboeijen: Jeanet 
Houwer, telefoonnummer 0522 - 236101 of 
06 - 57991164. 
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Wijkagent Harry Zagers 

Meppel heeft vier 
wijkagenten. In de 
Oosterboer en Ezinge is  
Harry Zagers de wijkagent. 
Hij is bereikbaar via telefoon 
099-8844 (lokaal tarief).  
 
Harry Zagers 

 
Voor persoonlijk contact kan via dit nummer 
of op het politiebureau een afspraak worden 
gemaakt. 
De wijkagent fungeert als contactpersoon 
tussen u en de politieorganisatie. Taken zijn 
onder andere: signaleren van problemen, 
adviseren van burgers en netwerkpartners, 
aanpak  van sociale problemen, bemiddelen 
bij conflicten, aanpak van 
overlast/criminaliteit, samenwerken en 
contacten onderhouden met interne en 
externe partners zoals bijvoorbeeld de 
gemeente en hulpverleningsorganisaties. 
 
Mocht u vragen hebben, advies willen of 
gewoon eens van gedachten willen wisselen 
over iets wat speelt in uw wijk, nu of in de 
toekomst, neem dan contact op. 
 
Aangifte doen kan tijdens openingstijden op 
het politiebureau Eendrachtstraat 28.  
Via 099-8844 kunt u een afspraak maken. 
Voor veel misdrijven kan aangifte worden 
gedaan via internet: www.politie.nl Klik op de 
button ‘aangifte doen’. Dit geeft de 
benodigde informatie en leidt u door het 
systeem. Daarnaast zijn er situaties denkbaar 
waarbij aangifte bij u thuis kan worden 
opgenomen. Dit kan te maken hebben met 
de ernst van het feit of de persoonlijke 
situatie (mobiliteit). Ook hiervoor moet 
vooraf wel een afspraak worden gemaakt. 
 
Op www.politie.nl kunt u bij ‘uw buurt’ uw 
postcode invullen en zo de foto’s en 
contactgegevens van de wijk- en 
jeugdagenten van uw eigen buurt opvragen. 
 

 
 
Burendag  
Wijkplatform Oosterboer- Ezinge  
23 september 2017 
 
Evenals vorige jaren nodigt het Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge de bewoners van de 
Oosterboer en Ezinge uit om zich te 
presenteren en bekendheid te geven aan hun 
bedrijf, activiteit, hobby enzovoort.  
Scholen en sportverenigingen worden ook 
uitgenodigd. 
Er zal geprobeerd worden e.e.a. te realiseren 
rond het wijkgebouw De Boerhoorn en het 
winkelcentrum. Er zal ook gekeken worden 
naar de mogelijkheid om eigen producten en 
eventueel hapjes etc. te kunnen verkopen. 
Heeft u belangstelling en wilt u graag 
deelnemen? Geeft u dan op voor 30 mei a.s. 
Alleen wanneer er voldoende aanmeldingen 
binnen zijn wordt er een informatieve avond 
georganiseerd en kan de nieuwe commissie 
worden gevormd. We zijn dringend op zoek 
naar deelnemers die willen helpen met de 
organisatie! Bij onvoldoende deelname gaat 
de Burendag niet door. 
Als wijkplatform verheugen wij ons op uw 
deelname! 
 

Aanmeldingsformulier 

Naam: 

Adres: 

Telnr: 

Email: 

Activiteit: 

Locatie: Oosterboer/Ezinge 

Kraam: Ja/Nee Er kan ook een kraam gedeeld 

worden. 

Wij helpen bij de organisatie Ja/Nee 

U kunt het aanmeldingsformulier mailen 

naar: 

Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
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Winkels in de Oosterboer 
 
Binnenkort wordt na een flinke uitbreiding de 
vernieuwde vestiging van Albert Heijn in de 
Oosterboer geopend. Samen met de andere 
winkels heeft het winkelcentrum een 
belangrijke functie. Maar hoe stond het in 
vroegere tijden met het winkelbestand?  
Lange tijd heeft de Oosterboer maar één 
winkel gekend. Het was een 
kruidenierswinkel aan de Oosterboerweg die 
aan het begin van de vorige eeuw gerund 
werd door de familie Nijveld. Veel klandizie 
was er niet waardoor de zoon met zijn 
hondenkar en een vat petroleum de boer op 
moest om wat bij te verdienen. In die tijd van 
lage lonen, direct na de Eerste Wereldoorlog 
moesten de gewone mensen er wel ‘iets bij 
doen’ wilden ze met hun gezin iets meer 
doen dan ‘leven’. Er waren in die dagen veel 
kleine winkeltjes. Werd er dan niet veel 
verdiend, men had dan toch zelf de artikelen 
tegen inkoopsprijs, hetgeen ook een aardig 
voordeel gaf. 
 
Ten tijde van de Duitse inval in de meidagen 
van 1940 bood de familie Nijveld onderdak 
aan de sergeanten Swart en Jonker. De 
soldaten waren ingekwartierd in de lagere 
school tegenover de winkel. De 
kruidenierszaak is later voortgezet door de 
familie Van Spil. Na beëindiging van de zaak is 
het pand aan de Oosterboerweg 10 
omstreeks 1978 gesloopt.  

  Uiterst rechts de eerste kruidenierszaak van 
de Oosterboer. Foto: archief Oud Meppel 

 
Micromarkt 
Op de hoek van de Brandemaat en het Sint 
Pietersland kwam beginjaren een negentig 
een soort noodkeet waarin een kleine 

supermarkt werd gevestigd. Ondanks de toch 
wel geringe ruimte voorzag de winkel in een 
behoefte. Voor die tijd moesten de bewoners 
voor al hun dagelijkse boodschappen naar 
het centrum van Meppel. De Micromarkt, 
zoals de naam van de winkel luidde, was een 
veredeld soort campingwinkel. De sortering 
was niet groot, maar wel functioneel. In de 
winkel bevond zich ook een postagentschap. 
Het winkelpersoneel deed dat agentschap 
erbij. 
Na de oplevering van het huidige 
winkelcentrum aan het Ruskenstuk verdween 
de Micromarkt en kwam op die plaats een 
dierenweide, jarenlang beheerd door Kees 
Kroder. Toen hij stopte als beheerder en zich 
geen opvolger meldde, werden de opstallen 
afgebroken en de weide toegevoegd aan het 
openbaar groen.  
    
Winkelcentrum 
In 1990 wordt het winkelcentrum geopend. 
Naast een grote supermarkt, is er onder 
andere ook een bank, boekwinkel, 
afhaalchinees, kapper, drogist, bloemist, 
dierenspeciaalzaak, bakker, slager en een 
cafetaria. 
Na een paar jaar wordt de C1000 supermarkt 
uitgebreid. In 2014 gaat de C1000 formule 
over in Albert Heijn. De geplande uitbreiding 
gaat op dat moment nog even niet door, 
maar in 2016 is het dan zover. De tweede 
uitbreiding van de supermarkt gaat van start. 
Niet alleen de winkel wordt aangepakt, maar 
ook het gebied er omheen. Er komen meer 
parkeerplaatsen en het laden en lossen komt 
op een andere plaats.        
 
Bronnen: ‘Oud Meppel’ en ‘Geschiedenis van 
de Oosterboer’ door J.Poortman 
 

 

Meldingen en klachten openbaar gebied:  

- Telefoon: 140522  

- On-line: www.meppel.nl  

- Mail: contact@meppel.nl 
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Aan de slag in het groen in en 
rondom de Oosterboer en Ezinge 
 
Het toegankelijk maken en houden van het 
wandelpad in de buurt. Een natuurlijke 
speelplaats realiseren en onderhouden. Het 
opknappen van een houtwal zodat onder 
andere hagedissen en vlinders zich weer thuis 
voelen. Een verwaarloost stukje grond 
opnieuw inrichten. Een prachtige groene wijk 
waar je met trots kunt zeggen: daar woon ik. 
Dat is alleen mogelijk als je samen met 
anderen ook daadwerkelijk aan de slag wilt 
gaan. Alleen samen lukt het. 
De werkgroep Groen van het wijkplatform 
Oosterboer Ezinge heeft in overleg met de 
wijkregisseur, medewerkers van het 
groenonderhoud en een medewerker van 
Landschapsbeheer Drenthe aangegeven een 
vrijwilligersgroep op te willen zetten die zich 
in wil zetten voor het landschap in de  
omgeving van de Oosterboer en Ezinge en/of 
voor het oppakken van projecten in de eigen 
straat of buurt. Bijvoorbeeld om op zoek te 
gaan naar plekken waar 
bewoners/omwonenden gezamenlijk een 
stuk plantsoen of speelplaats willen 
opknappen.  Op welke manier dit wordt 
ingevuld? Dat hangt af van onder andere de 
persoonlijke interesses, wensen, beschikbare 
tijd, mogelijkheden van het gebied en de 
behoeften van de grondeigenaar. Heb je ook 
ideeën? We kunnen alle hulp goed 
gebruiken! 
 
Enkele voorbeelden om mee aan de slag te 
gaan 

 
 
Bij de Kampen zijn in overleg met de 
gemeente de struiken eruit gehaald en is er 
gras ingekomen. Het ziet er nu weer goed uit. 

Alleen moet er nog een pad gemaakt worden 
door wat struiken te verwijderen, zodat de 
grasmachine er beter op het stuk grond kan 
komen.  
 

 
 
Maar even verderop zien we een stuk grond 
van Woonconcept. Dat ziet er niet fraai uit, 
wordt slecht onderhouden. Ook de bewoners 
in de flats zijn geen hobby tuinders. Wie gaat 
dat aanpakken? 
 

 
 
Dit bankje wordt bijna niet gebruikt. Mensen 
gaan er niet op zitten, vanwege de mos en 
algen. Wie gaat daar iets aan doen? 
Verwijderen of schoonmaken en voorzien van 
lak of buitenbeits. Wie pakt dit op? 
 

 
 
Tegenover de Beemd is een strook grond 
waar regelmatig wel wat ligt. Ook de takken 
groeien al weer bijna over de weg. Een aantal 
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takken zijn afgebroken. Tijd om een aantal 
lange takken te verwijderen. Wie gaat dat 
doen? 
 

 
 
Vanaf de bocht (gezien vanuit de A.H. winkel) 
is dit altijd een problematisch stuk wat 
betreft het groen. Veel jonge loten van 
rozenstruiken, wilde scheuten, takken en 
bramen die bijna over het fietspad gaan. Een 
hele klus om dat goed te houden. Maar af en 
toe is een ingreep wel noodzakelijk vanwege 
de overlast. 
 
Goede voorbereiding is het halve werk 
Uiteraard hoef je de voorbereiding en het 
werk niet zelfstandig te doen. 
Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt met 
kennis, middelen, gereedschap en een 
bestaand netwerk van organisaties en 
vrijwilligersgroepen. Het is belangrijk dat je 
veilig, goed voorbereid en bovenal met 
plezier aan de slag kan gaan. In de natuur, 
maar ook bij het opstellen van een plan voor 
het groen in de omgeving.  
 
Aan de slag!  
Ben je enthousiast geworden en wil je ook 
aan de slag? Voor meer informatie over 
vrijwilligerswerk in het groen kun je contact 
opnemen met de werkgroep Groen van het 
wijkplatform Oosterboer Ezinge op 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl of bij 
vrijwilligerscoördinator Stefan Pronk op 
s.pronk@lbdrenthe.nl 
 
Bellen kan ook, 0629263070 Els Boesjes van 
de werkgroep Groen of 0592 316 616 van 
Stefan Pronk Landschapsbeheer Drenthe.  

              

            

Je kunt je ook aanmelden via onderstaande 
strook: 

Naam…………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………… 

Tel.nr:…………………………………………………………… 

Mailadres:…………………………………………………… 

Inleveren: Woltingepad 15 

Aan de hand van de aanmeldingen zal er een 
avond georganiseerd worden om concrete 
plannen te gaan maken.  
                                                                                        
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 06-10194410.  
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PGM de Baander 
 
Om alles bij de Baander goed te laten 
verlopen heeft PGM veel vrijwilligers nodig 
die helpen bij zowel de dagelijkse gang van 
zaken als bij de incidentele extra 
werkzaamheden. PGM is daarom eigenlijk 
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
PGM zoekt vrijwilligers die: 
- affiniteit hebben met mensen met een 
beperking en met paarden 
- zich kunnen verplaatsen in de 
(on)mogelijkheden van onze cliënten 
- bereid zijn om alle voorkomende klussen te 
doen die er bij een manege zijn! 
 
Wij bieden onze vrijwilligers: 
- het werken op een plek die veel voldoening 
geeft 
- de gezelligheid van een gedreven team 
onder begeleiding professioneel omgaan met 
cliënt en/of paard 
- vrijwilligerswerk doen op momenten dat het 
je uitkomt tegen gereduceerd tarief 
deelnemen aan een paardrijles voor 
vrijwilligers. 
 
Spreekt bovenstaande je aan en lijkt het je 
leuk om deel te nemen in ons team? Wil je 
graag meer informatie? Mail dan naar: 
info@pgmmeppel.nl. 
 

Inzameling VET-goed in de 
Oosterboer 
 
Sinds 1 januari van dit jaar zamelt de 
Reinigingsdienst in Oosterboer VET-goed in. 
VET-goed staat voor Vetten, Elektrische 
apparaten (tot 10 kg) en Textiel. De routes 
zijn inmiddels twee keer gereden en de 
opbrengsten zijn veelbelovend. 
 
Proef 
De reiniging heeft ervoor gekozen om deze 
huis-aan-huisinzameling eerst in de wijk 
Oosterboer in te voeren. Oosterboer is een 
mooi, goed omsloten gebied.  
 
Wijkwethouder Koos de Vos over de 
invoering van de nieuwe manier van 
inzamelen: “We zijn in januari begonnen, 
omdat de communicatie dan gelijk kan 
oplopen met het verspreiden van de 
Afvalkalender. Ook konden de routes dan per 
1 januari worden opgenomen in de 
Afvalkalender van 2017 en in de afval app. In 
het afvalbeleidsplan van 2012 staat dat het 
succes van de afvalinzameling grotendeels te 
danken is aan onze inwoners. De 
gemeenteraad heeft met het plan ingestemd 
en de uitvoering ligt in handen van het 
college van B&W. Wij hebben de bewoners 
veelal niet betrokken bij alles wat wij ons 
voorgenomen hebben in het afvalbeleidsplan. 
Wel hebben wij veel energie gestoken in het 
voorlichten van de inwoners en het 
voorbereiden van onze medewerkers op alle 
mogelijke vragen van onze inwoners. De 
inwoners van de wijk zijn dan ook niet bij het 
voorstel betrokken, anders dan dat ze 
deelnemer kunnen zijn en daarmee het 
succes van deze pilot kunnen bepalen. De 
bewoners zijn via de afvalkalender op de 
hoogte gesteld. Het Wijkplatform kan een rol 
spelen in de communicatie, bijvoorbeeld via 
de wijkkrant.” 
Wanneer blijkt, dat inwoners van Oosterboer 
veel gebruik maken van deze service, zal 
worden bekeken of de inzameling van VET-
goed ook in andere wijken kan worden 
ingevoerd.  
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Opbrengsten 
250 gezinnen boden tijdens de VET-goed-
ronde afvalstoffen aan. Dat komt neer op een 
aanbodpercentage van 6%. Gemiddeld 
werden per ronde zo’n 240 kg aan elektrische 
apparaten aangeboden, ongeveer 50 kg aan 
textiel en ongeveer 300 liter frituurolie. De 
proef is geslaagd wanneer de service aan een 
behoefte blijkt te voorzien. Dat is zo wanneer 
per route minimaal 4% van de bewoners VET-
goed aanbiedt. 
 

 
Resultaat van de eerste inzameling 

 
Vermoedelijk vertonen de frituurvetten en 
oliën een piek in januari vanwege het 
oliebollen bakken. Over de andere fracties is 
nog weinig te zeggen. Aan de ene kant 
kunnen inwoners extra hebben aangeboden 
omdat nu de gelegenheid bestond om het 
aan te bieden, aan de andere kant heeft nog 
slechts 6% van de inwoners van deze service 
gebruik gemaakt.  
“Inzameling van vetten in het winkelcentrum 
is aan de ondernemers. Na de verbouwing 
kunnen we Kees Elzinga nog eens polsen of 
hij hiervoor voelt”, laat De Vos desgevraagd 
weten. 
 
Aanbieden VET-goed 
VET-goed bestaat uit elektrische apparaten, 
frituurvetten en textiel. Deze afvalstoffen 
worden ter plaatse gescheiden. De vetten in 
een aparte bak, de elektrische apparaten in 
een aparte bak en het textiel in een aparte 
bak. Wilt u daarom de afvalstoffen ook apart 
aanbieden? En niet alles door elkaar? 
Wanneer u de spullen in een doos aanbiedt, 
dan deze niet dichtplakken. En verder geldt 
voor frituurvetten, dat ze in afgesloten 
flessen, potten of emmertjes moeten worden 
aangeboden. Dus met een deksel of dop 

erop. Anders gaat het tijdens het rijden 
knoeien.  
 
Wat hoort er bij het VET-goed? 
Onder vetten vallen: frituurvetten, frituurolie 
en jusresten. Geen afgewerkte olie, e.d.  
Voorbeelden van elektrische apparaten (tot 
10 kg) zijn computers, stofzuigers, opladers, 
printers, boormachines en speelgoed met 
batterijen. Kortom alles waar een stekker aan 
zit of wat op batterijen werkt. Losse TL-
lampen vallen er niet onder. 
Onder textiel valt alle textiel, ook als het 
kapot is. Bijvoorbeeld: lakens, dekens, kleren, 
knuffels, schoenen, tassen, hoeden, gordijnen 
en theedoeken. Sterk vervuild textiel valt hier 
niet onder. Ook vloerbedekking valt niet 
onder textiel. Alle textiel gaat naar Sympany. 
U kunt textiel natuurlijk ook zelf in de 
textielcontainers storten. 
 
Wat hoort er NIET bij? 
Tijdens de VET-goed rondes kwamen de 
medewerkers ook losse TL-lampen, 
vloerbedekking, afgewerkte olie en Klein 
Chemisch Afval tegen. Dit wordt niet in de 
ronde meegenomen. Particulieren kunnen dit 
naar het Afvalbrengstation in Havelte 
brengen. Vergeet niet om de afvalpas èn uw 
pinpas mee te nemen. 
 
 
 

 
 
 

Informatiebijeenkomst 
Meppelvoorelkaar.nl  
 

Dinsdag 28 maart 20.00 uur 
 
Grandcafé de Boei (Het Erf) 
Atalanta 2 Wijk Oosterboer 
 
 
 



12 
 

Bijeenkomst “Geenzaamheid” 
 
Op 7 februari is door Regionomie een avond 
georganiseerd met als thema Eenzaamheid. 
Deze bijeenkomst met als onderwerp “Wat 
kunnen we doen aan eenzaamheid” was 
bedoeld voor diegenen die over deze vraag 
willen meedenken en op die avond een of 
meerdere onderwerpen concreet wilden 
uitwerken. Zowel het Wijkplatform als de 
Wijkvereniging waren hiervoor uitgenodigd. 
De eerste twee bespreekpunten van de 
avond waren: 
Wat gaan we doen? 
We gaan kennis delen over eenzaamheid in 
onze regio. Bruisend van informatie gaan wij 
vervolgens alle ideeën verzamelen en waar 
mogelijk uitwerken; onderweg naar 
Geenzaamheid 2020!  
Wat verwachten we van jou? 
Trek je je het lot van eenzame mensen aan, 
dan vragen we ook daadwerkelijk actie van 
je. Hierbij kun je denken aan het, in 
groepsverband, uitwerken van een idee om 
iets tegen eenzaamheid te doen.  
De avond werd geopend door Jans Tabak van 
de Rabobank en verder van commentaar 
voorzien door Engbert Breuker. 
 
Gastsprekers waren Willie Oldengarm met: 
“Blokje kennis delen en dromen over 
Geenzaamheid” en Julian Spraakman over 
het profielwerkstuk “Eenzaamheid onder 
jongeren” dat hij samen met Daan Klunder 
heeft gemaakt voor zijn eindexamen 5Havo 
van CSG Dingstede. 
Na de pauze werden de ingebrachte ideeën 
uitgewerkt aan de bruistafels met het doel 
hier ook mee aan de slag te gaan en zijn er 
afspraken gemaakt. Het was een inspirerende 
avond met een aantal concrete plannen!  
Het profielwerkstuk is terug te vinden op de 
website van het Wijkplatform. 
 

 
  

  
 
‘Kern met Pit’: een boost voor 
ambitieuze buurten 
Kern met Pit realiseert al bijna 40 jaar 
duizenden bewonersinitiatieven 
 
Je ziet het steeds vaker: mensen die een 
droom hebben voor hun eigen buurt. Een 
gemeenschappelijke moestuin op een stuk 
braakliggend land, een kunstwerk om een 
bijzondere plek te markeren of een 
educatieve natuurroute voor de kleinsten uit 
de wijk. Door mee te doen aan Kern met Pit, 
krijgen deze mensen praktische handvatten 
om aan de slag te gaan en hun droom binnen 
een jaar tijd te realiseren.  
Sinds de start van Kern met Pit zijn er ruim 
3000 lokale buurtprojecten gestart, 
opgebloeid en verankerd in de maatschappij. 
Door deel te nemen kunnen 
bewonersgroepen de kennis en het netwerk 
inzetten van KNHM (Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij). Dat zorgt 
vaak voor een enorme boost: ineens is er 
iemand die kan adviseren bij een plan van 
aanpak of een bouwtekening kan maken. 
 
Dromen krijgen vorm 
Kern met Pit stimuleert zo de betrokkenheid 
van burgers door ze te voorzien van 
informatie, praktische workshops en de 
begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo 
krijgen dromen steeds meer vorm en is 
realisatie binnen één jaar mogelijk. Als dat is 
gelukt, ontvangen de deelnemers het 
predicaat Kern met Pit en 1000 euro, te 
besteden aan het project. 
Ook interesse om een buurtproject op te 
zetten? Meer info: www.kernmetpit.nl 
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Scouting Meppel in actie voor 
zonnepanelen 

Scouting Meppel is een crowdfundingactie 
gestart om hun onderkomen aan de 
Blankensteinweg te voorzien van 
zonnepanelen.  Het startschot voor de actie 
viel op zaterdag 25 februari. De Meppeler 
scouts willen met de crowdfundingactie, die 
drie maanden duurt, zesduizend euro bij 
elkaar halen zodat ze in samenwerking met 
Harskamp Daken het dak van de botenloods 
naast de Hopman Kwant Basis kunnen 
voorzien van twaalf zonnepanelen.  
 

 
De botenloods nu nog zonder zonnepanelen 

 
Xander Topma van Scouting Meppel en mede 
initiatiefnemer van de actie: “Via de website 
scoutingmeppel.nl/actie kunnen mensen geld 
doneren waar ze een beloning voor kunnen 
krijgen. De donateurs helpen met hun 
bijdrage mee om Scouting Meppel nog 
groener en nog leuker te maken en krijgen ze 
er nog iets voor terug ook”. 
 

 
Burgemeester Korteland onthult het 

actiebord 
 
Het was burgenmeester Richard Korteland 
die met het wegtrekken van een doek het 

actiebord zichtbaar maakte. “Duurzaamheid 
doe je met zijn allen”, aldus Korteland. 
“Complimenten dat scouting dit doet en ik 
hoop dat je succesvol bent.” 
Nog dezelfde dag stroomden de eerste 
bedragen al via de website binnen. 
 

 
 
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. 
 

Mededelingen WVO 
Nieuwe bestuursleden WVO gezocht 
Het bestuur van wijkvereniging Oosterboer is 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het 
huidige bestuur bestaat uit drie vrouwen en 
twee mannen. Wij kunnen prima versterking 
gebruiken! Het bestuur vergadert een keer 
per maand ongeveer een uur. 
De ideeën voor nieuwe activiteiten 
bespreken wij en we kijken of ze voldoen aan 
de verwachting van het bestuur aan de hand 
van onze richtlijnen. Het zijn geen saaie 
vergaderingen: integendeel, een stukje 
plezier en humor hoort er ook bij. 
Elk bestuurslid krijgt een aantal activiteiten 
toegewezen waar hij/zij dan aanspreekpunt 
voor is. Mocht je eens willen meekijken dan 
ben je van harte welkom. Je hoeft niet direct 
te beslissen of je meedoet! 
Graag aanmelden bij Bertha Nijhuis 0522-
259295 of email hbnijhuis21@home.nl. 
 
Schaken in de Oosterboer 
Naast de Meppeler Schaakvereniging (MSV) 
heeft Meppel nog een tweede schaakclub 
met de toepasselijke naam “Niet Gezien”. 
Deze club bestaat al zo’n 30 jaar. Zij spelen 
eenmaal in de twee weken op donderdag in 
De Boerhoorn in de Oosterboer. 
Het is een klein clubje met momenteel 15 
leden van uiteenlopende sterkte. 
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Per seizoen spelen we 17 of 18 
competitiewedstrijden (speeltijd is 90 
minuten per persoon) en daarnaast hebben 
we ook elk jaar een snelschaaktoernooi 
(partijen van 5 minuten per persoon) en een 
rapidtoernooi (speeltijd is dan 15 of 20 
minuten per persoon). 
Hoewel er serieus wordt geschaakt is het ook 
een erg gezellige club. Schaakliefhebbers die 
eens willen komen kijken of willen meedoen: 
kijk voor onder andere de data waarop we 
spelen eens op onze website: 
www.nietgezien.vosmeijer.eu 
Wil je meedoen, neem dan van te voren wel 
even contact op met de wedstrijdleider. De 
gegevens staan op de site. 
 

Wijkcentrum ‘De Boerhoorn’ aan de 
Brandemaat is de thuisbasis van 

Wijkvereniging Oosterboer 
 
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 
euro voor niet leden.  
De groep draait onder de enthousiaste leiding 
van 3 juffen en een inval-juf.  Het is een 
kleinschalige en gezellige opvang.  
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de 
invulling van de ochtend kunt u contact 
opnemen met Irma Roelofs (240988)     
 

Eetcafé in de Boerhoorn 
 
Het bestuur van de WVO onderzoekt de 
mogelijkheid om een eetcafé te starten. 
Gezamenlijk inkopen doen, koken en gezellig 
samen eten. Iets voor u om mee te koken of 
mee te eten? Het eetcafé mag geen 
commercieel doel hebben en fungeert onder 
de vlag van de WVO. 
Als het je wat lijkt om mee te denken of mee 
te doen, meld je dan aan bij Bertha Nijhuis 
0522-259295 of per mail 
hbnijhuis21@home.nl 

 

Fairtrade bij wijkcentrum De Boerhoorn 
“Niet alleen klaarstaan voor mensen in onze 
eigen wijk…” 
 
Wijkcentrum De Boerhoorn is het eerste 
wijkcentrum dat over is gestapt of Fairtrade 
koffie en thee. Door het gebruik van Fairtrade 
producten wil de wijkvereniging boeren in 
ontwikkelingslanden helpen. “Wij willen niet 
alleen klaarstaan voor mensen in onze eigen 
wijk, maar ook voor mensen ver weg”, aldus 
Els Boesjes. 
 
Fairtrade producten 
Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. 
Via eerlijke handel kunnen wij in Nederland 
genieten van een eerlijk product zoals koffie, 
thee, chocolade of een glas wijn. 
Tegelijkertijd ontvangen de boeren in 
ontwikkelingslanden een loon waar ze van 
kunnen leven. Naast dit loon ontvangen zij 
een premie. Dit extra geld kunnen ze 
investeren in bijvoorbeeld onderwijs, 
gezondheidszorg of woningbouw. Maar 
Fairtrade is meer dan dat. Er gelden ook 
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strenge milieueisen en mensenrechten 
moeten worden nageleefd. Dat betekent 
bijvoorbeeld, dat kinderen naar school gaan 
en er gelijke rechten zijn voor mannen en 
vrouwen. Verder is de samenwerking tussen 
boeren en arbeiders van belang. Want samen 
hebben zij een betere positie dan alleen. 
 

 
 
Waarom is Fairtrade nodig? 
In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel 
kleine boeren continu in onzekerheid over 
hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd 
aan de sterk wisselende prijs die ze voor hun 
producten kunnen krijgen. Hierdoor is de 
opbrengst van de oogst vaak te laag om het 
hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder 
een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet 
investeren in hun bedrijf en in de toekomst 
van hun kinderen. Hierdoor blijft de armoede 
in stand.  
Fairtrade doorbreekt dit door boeren voor 
langere tijd een minimum prijs voor hun 
product te garanderen. Fairtrade is gericht op 
kleine boeren die samenwerken in 
corporaties en op plantages. Plantagewerk 
kenmerkt zich nog vaak door lage lonen en 
slechte werkomstandigheden. Vakbonden 
hebben weinig of geen invloed of zijn zelfs 
verboden. Het meest kwetsbaar zijn werkers 
zonder vast contract: seizoenarbeiders en 
andere tijdelijke arbeidskrachten. 
 
Samen nadenken over Fairtrade  
In januari organiseerde de Werkgroep 
Fairtrade Meppel een bijeenkomst voor 
bewoners die waren gevraagd ideeën in te 
brengen om Fairtrade beter onder de 
aandacht te brengen. Els was hier ook van de 
partij. 
Meppel is een Fairtrade gemeente en de 

werkgroep had onlangs van de landelijke jury 
gehoord dat deze titel weer met twee jaar 
verlengd is. De avond werd geopend door 
wethouder Gert Stam (ChristenUnie). Hij zei: 
‘Wij hebben de opdracht om samen waar te 
maken, dat we een Fairtrade gemeente zijn.’ 
In groepjes werden ideeën om Fairtrade nog 
beter onder de aandacht te brengen 
uitgewerkt. Er kwamen veel ideeën naar 
voren. Van Fairtrade producten bij het 
voorleesontbijt op basisscholen tot een 
Fairtrade bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast 
het promoten van Fairtrade koffie en thee, 
niet alleen in de horeca, maar ook 
bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Een ander 
plan is een ontwerpwedstrijd voor een poster 
waarmee bedrijven en organisaties kunnen 
aangeven dat zij Fairtrade producten 
schenken. Nog een ander voorstel was om 
ieder jaar de organisatie die zich 
onderscheidt in duurzaamheid en Fairtrade in 
het zonnetje te zetten. 
 
Fairtrade in de wijk 
Samen willen we Fairtrade meer bekendheid 
geven door elk kwartaal een Fairtrade 
product centraal te stellen en in de 
wijkkranten van de wijkplatforms recepten 
met dit product te plaatsen. Els: “Omdat 
wijkverenigingen een sociaal doel hebben, 
zouden in alle wijkgebouwen Fairtrade koffie 
en thee geschonken moeten worden.” 
 
Wat kunt u zelf doen? 
U kunt meer doen dan een kopje Fairtrade 
koffie in De Boerhoorn te drinken. U kunt ook 
zelf kiezen voor Fairtrade producten. In alle 
supermarkten in Meppel vindt u producten 
met het Fairtrade logo. Fairtrade cadeaus 
vindt u in de Wereldwinkel. Ook wanneer u 
kleding koopt, kunt u kiezen voor Fairtrade en 
duurzaam geproduceerde textiel. 
  
Meer informatie over Fairtrade producten 
en duurzame kleding 
Meer informatie vindt u onder andere op: 
www.fairtrade.nl 
www.maxhavelaar.nl 
www.meppel.wereldwinkels.nl 
www.goedewaar.nl 
www.rankabrand.nl 
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Klaverjasmarathon Boerhoorn 
Op 28 januari  was er de jaarlijkse 
klaverjasmarathon in de Boerhoorn. Dit jaar 
een record aantal deelnemers, 52 mensen, 
dat zijn 13 tafels. We startten om 10 uur en 
deden voor de lunch 3 boompies van 16 (voor 
de kenners). Er werd scherp gekaart want er 
waren geen echte uitschieters, qua punten. In 
de pauze stonden diverse soepen klaar. 
Tevens was er voor iedereen een heerlijke bal 
gehakt en belegde broodjes. 

Na de lunch 
werden er nog 
3 boompies 
van 16 
gespeeld. De 
prijsuitreiking 
was om kwart 
over vier. De 
eerste prijs 
ging naar 
Johnny Booy 
met 10142 
punten. De  
13de prijs 
(poedel) ging 
naar Frits 
Bokma met 
7702 punten. 
Een verschil 

van 2440 punten, dat is best veel op een 
totaal van 6x16 boompies, maar ja soms zit 
het mee en soms zit het tegen. Al met al een 
geslaagde dag, alleen we kwamen er wel 
achter dat de catering volgende keer iets 
anders moet met zoveel deelnemers. Gaan 
we ook doen, zodat het volgend jaar nog 
beter wordt. De volgende klaverjasmarathon 
is op 27 januari 2018.  
 
Biljarten in de Boerhoorn 
 
Op de maandagavond is er voor leden van 
de wijkvereniging in de Boerhoorn de 
mogelijkheid tot het beoefenen van de 
biljartsport. De groep die dat momenteel 
doet is niet zo groot. 
We spelen geen partijen, maar stoten om 
de beurt en proberen beter te worden. 
 

 
 
Als er belangstellenden zijn , kom gerust 
eens kijken of meedoen om te zien of het 
iets voor u is. 
We beginnen om 20.00 uur en gaan door 
tot ongeveer 22.00 uur. 
             

 
Rommelmarkt voor jong en oud! 
 
Op zaterdag 13 mei 2017 van 11:00 tot 15:00 
uur wordt er een rommelmarkt 
georganiseerd in en rond de Boerhoorn. Bent 
u al begonnen met de voorjaarschoonmaak 
en heeft u spullen gevonden die u eigenlijk 
niet meer gebruikt dan heeft u een kans om 
ze op deze rommelmarkt allemaal te 
verkopen!!! Binnen staan tafels waar u uw 
spullen kan verkopen, maar ook buiten zijn er 
grondplaatsen. U kunt natuurlijk ook komen 
kijken als u benieuwd bent of er wat voor u 
tussen zit. Als u tijdig contact opneemt met 
de coördinator (Bertha Nijhuis tel nr 259295) 
bent u verzekerd van een overdekte plek. U 
kunt op de dag zelf ook met uw spullen 
komen, er zijn dan nog grondplaatsen. De 
kinderen zijn ook van harte welkom met hun 
spulletjes! 
Geen commerciële verkoop toegestaan! Tot 
dan!                                                                                                                             


