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Mooie dingen
Wat gebeuren er toch mooie en zinvolle dingen in
onze wijken. Hierbij een korte bloemlezing:
De wijkvereniging organiseert 1 keer per 14 dagen
een maaltijd voor iedereen die dat wil. De
belangstelling is overweldigend. Voor volgend jaar
wil men zelfs naar wekelijkse bijeenkomsten toe.
Via deze plaats ook een woord van dank aan de
koks die aan deze activiteit vrijwillig hun
medewerking verlenen. Het is improviseren om in
een beperkte ruimte de kookkunsten voor de dag
te laten komen.

Nieuwe speelvoorzieningen
Al snel nadat kinderen uit het noordwestelijke deel
van de Oosterboer in de Boerhoorn nieuwe
speelvoorzieningen mochten uitkiezen zijn de
speelplekken in de Rozentuin, Kalverwei en
Hogestuk ingericht. Wat de kinderen hebben
uitgezocht is nu voor iedereen te zien. Het
resultaat is, zoals op de foto’s is te zien, werkelijk
prachtig.

In de wijk was er de afgelopen tijd veel ergernis
over de gevolgen van het onderhoud waterkanten
door het waterschap. Hay Janssen, wijkplatformlid,
heeft dit opgepakt en met de opdrachtgever en
aannemer besproken.
Het wijkplatform heeft onlangs een dialoogsessie
gehad met vrijwel de voltallige raad, boeiend en
verrassend om met elkaar het gesprek en de
discussie aan te gaan. Gemeente Meppel wil in de
komende periode een start maken van het plan
revitalisering Oosterboer, (inclusief
ziekenhuisterrein).
Ook wordt gekeken naar het gebied rondom het
station en hoe de bereikbaarheid van de
binnenstad vanuit Ezinge te verbeteren. Het
wijkplatform wil hierin een belangrijke rol spelen.
In deze nieuwsbrief leest u hierover meer.
We zoeken voor deze uitdagende klus enkele
enthousiaste projectvrijwilligers die hieraan hun
medewerking willen verlenen. Gaat u met ons de
uitdaging aan?

De nieuwe speeltoestellen in de Rozentuin

Colofon
De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van het Wijkplatform
Oosterboer-Ezinge en verschijnt vier keer per jaar.
Redactie: Els Boesjes en Jan Jonker.
De Wijkkrant wordt huis-aan-huis bezorgd. In een groot deel van de
Vlinderbuurt door bewoners van Het Erf en in het resterende deel van
de Oosterboer en Ezinge door de bezorger van de Nieuwe Meppeler.

Met vriendelijke groet,
Erik Roelofs,
voorzitter Wijkplatform Oosterboer-Ezinge

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 maart.
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl
Volg ons ook op Facebook
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intensief mee bezig zijn geweest. Inmiddels is de
eerste match gemaakt! Samen Vooruit aan het
Zuideinde 18 biedt ruimte aan fotogroep Meppel.
Als tegenprestatie ontvangt Samen Vooruit mooie
fotografie. Leden van de fotoclub zetten de winkel,
alle producten en de activiteiten van Samen
Vooruit op de foto en zorgen zo voor een goede
PR. Ik hoop dat er nog veel mooie matches volgen!
Het is mooi om te zien dat een idee nu
daadwerkelijk in de praktijk gaat werken en daar
ben ik best trots op.

5 vragen aan Annerieke van Dongen,
lid Wijkplatform
Waarom maak je deel uit van het wijkplatform
Oosterboer & Ezinge?
Sinds 2002 woon ik met mijn gezin met veel plezier
in de wijk Oosterboer. Ik wil me graag inzetten om
de leefbaarheid te verbeteren in mijn eigen wijk en
in de gemeente Meppel. Daarom ben ik, vanaf de
start in 2012, lid geworden van het wijkplatform
Oosterboer & Ezinge.

Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Wat ik graag wil bereiken is dat we in de gemeente
Meppel nog meer gaan omzien naar elkaar. Dat
mensen elkaar weten te vinden, als ze iets willen
doen of iets nodig hebben. Dat zij prettig kunnen
wonen en leven. Ook hoop ik dat we met het
wijkplatform steeds meer verbindingen kunnen
leggen tussen inwoners en de gemeente, zodat de
gemeente weet wat de inwoners belangrijk vinden
en dat de inwoners invloed kunnen hebben op de
plannen van de gemeente.
En als laatste wil ik inwoners van Oosterboer en
Ezinge uitnodigen om hun eigen talenten in te
zetten binnen het wijkplatform voor hun eigen
wijk! Heeft u vragen of wilt u een keer aansluiten
bij een overleg om een indruk te krijgen?
Neem dan contact op met het wijkplatform:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Wat inspireert je?
Verbinden van mensen en van initiatieven
inspireert mij. Ik vind het fijn om bij te dragen aan
verbeteringen en samen te bouwen aan nieuwe
dingen. Dat doe ik ook in mijn werk als
maatschappelijk werker bij Zorggroep
Noorderboog, met grote passie voor de oudere
mens. Vanuit deze passie vraag ik binnen het
wijkplatform graag aandacht voor het welzijn van
ouderen in de gemeente Meppel en in onze wijk.
Hoe geef je dat vorm?
In de werkgroep verbinding van het wijkplatform
hebben we samen gebouwd aan mooie initiatieven
zoals Meppelvoorelkaar.nl. Daarvoor hebben we
de verbinding gezocht met de andere
wijkplatforms, dorpsvereniging Nijeveen en Welzijn
Mensen Werk. Samen sta je immers sterk! We
hebben de gemeente Meppel geadviseerd om te
investeren in Meppelvoorelkaar en dat heeft de
gemeente gedaan! De website is inmiddels een
jaar in de lucht en er zijn al veel mooie contacten
gelegd en matches gemaakt.
Ook de Ruimtebank is zo’n mooi initiatief. Het idee
kwam van mij en we hebben dit met de werkgroep
verder uitgewerkt. Uiteindelijk hebben we de
samenwerking met de Meppeler Uitdaging gezocht
en zij hebben ervoor gezorgd dat de Ruimtebank
nu te vinden is op hun website. Ik ben en blijf
ambassadeur voor beide initiatieven en vind het
erg leuk om anderen hiervoor te enthousiasmeren.

Berichten over uw buurt
Via enkele stappen kunt u zich via de website
www.zoek.overheid.nl inschrijven voor de
e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’.
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten
die door gemeenten, provincies en waterschappen
via www.overheid.nl gepubliceerd worden.

Wat is een hoogtepunt in de afgelopen periode?
De lancering van de Ruimtebank tijdens de
burendag op 23 september vond ik een
hoogtepunt, omdat we hier al vanaf eind 2015

U kunt het type bericht instellen en van welke
organisaties u deze berichten wenst te ontvangen.
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Vreugdevuur Ezinge 2017-2018

Plannen maken
Wie denkt mee?

Er is wat discussie als het gaat om het eerste
vreugdevuur in Ezinge maar uit de verhalen zou het
eerste vreugdevuur rond 1965/1966 zijn geweest.
Jeugd uit Ezinge maakte op oudejaarsavond op de
kruising Asterstraat – Tulpenstraat een vuurtje van
kerstbomen en een oude deur. Elk oudejaar werd
er weer een vuurtje gemaakt. Er kwamen steeds
meer kerstbomen bij en allerhande huisraad werd
op het vuur gegooid. De ‘bult’ werd steeds groter!
De locatie werd verplaatst naar ongeveer het
midden van de Ezingebuurt.

Vanaf halverwege de jaren zeventig werd de wijk
Oosterboer in een aantal fasen gebouwd. De start
was dus zo’n veertig jaar geleden en nu is het zaak
om op tijd na te denken hoe de wijk heringericht
kan worden om weer voor een lange tijd mee te
kunnen. Een en ander moet leiden tot een
kwaliteitsverbetering. Met een mooi woord heet
dat revitalisering. Mooie voorbeelden zijn de
wijken Haveltermade en Koedijkslanden. Daar is in
de afgelopen jaren al het nodige gebeurd. De vraag
die nu aan de orde is: Hoe kan de Oosterboer
levensvatbaar blijven en wat moet daarvoor
gebeuren? Bijvoorbeeld: De leefbaarheid
verbeteren, de duurzaamheid vergroten en
inspelen op de veranderende wet- en regelgeving
op het gebied van langer thuis wonen.
In het voorjaar van 2018 komt het College van
B&W met een startnotitie en daarna volgt een
periode van planvorming. Daarvoor is twee jaar
uitgetrokken. De uitvoering van de plannen volgt
daarna. Het zal een dynamisch proces zijn waarbij
telkens wordt gekeken wat er op dat moment
nodig en betaalbaar is.
De revitalisering van de Oosterboer is één van de
onderdelen uit het ‘Dynamisch Uitvoeringsplan
Structuurvisie Meppel 2030: duurzaam investeren
in de kwaliteit van Meppel’. Andere onderdelen uit
het plan zijn de ontwikkeling van de ‘Spoorzone’,
zowel aan de stadskant als Ezinge en het gebied
rond het ziekenhuis waar plannen zijn voor
nieuwbouw. Drie onderdelen vallen dus in het
werkgebied van het Wijkplatform OosterboerEzinge.
Het College van B&W zoekt partners om mee te
kijken en te denken over de plannen. Het
Wijkplatform Oosterboer-Ezinge is één van die
partners. Om een goede inbreng te hebben is het
Wijkplatform op zoek naar bewoners die deel
willen uitmaken van een werkgroep. Zodra de
startnotitie er ligt kan die Werkgroep aan de gang.
Kortom een grote uitdaging om vanaf de start mee
te doen.

Zo’n 15 jaar geleden was er een gesprek tussen
brandweer, politie en de organisatoren van de
‘bult’. Al die huisraad, complete bankstellen,
kasten, stoelen maar ook kapotte wasmachines en
koelkasten mochten er niet meer op gegooid
worden. Het vuur werd veel te groot, veel te hoog
en door alles wat er op werd gegooid bleef het veel
te lang branden. Er kwam een restrictie; er
mochten alleen kerstbomen en schoon, ongeverfd
hout/snoeihout op . Politie en brandweer houden
het elk jaar scherp in de gaten en de organisatoren
in Ezinge houden zich er keurig aan.
Op 27 december 2017 wordt er weer gestart met
de bouw van een vreugdevuur in Ezinge. Op
oudejaarsavond wordt het vuur rond 22.30 uur
aangestoken. De commissie is nog dringend op
zoek naar mensen uit de buurt die willen helpen.
Ze vertelden dat een aantal van de oude garde
helaas niet kan en de jongeren liever zitten te
gamen…
Iedereen uit Meppel e.o. mag kerstbomen,
hout/snoeihout brengen vanaf 27 december 2017.
De commissie wil het wel graag even van te voren
weten. Ze zijn te benaderen via de Facebook
pagina ‘vreugdevuur Ezinge’.

Wie is er enthousiast om samen met het
wijkplatform deze uitdaging aan te gaan?
U kunt zich opgeven bij het Wijkplatform:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Roels minibieb en
kinderzwerfboekstation ‘De Kuiken’

Waterschap
Werkzaamheden van
het Waterschap
hebben in oktober
nogal wat sporen
nagelaten. Veel
bewoners van de wijk Oosterboer ergeren zich
daaraan. De veroorzaakte schade is echter niet
altijd te voorkomen. Regenval kan er voor zorgen
dat de ondergrond zacht is en het meestal zware
materieel dat nodig is om de sloten op te schonen
zakt dan weg.

Sinds half april ben ik komen wonen aan het
Woltingepad 34 en heb daar een minibieb
geplaatst. Voorheen was die op de Frans Halsstraat
gevestigd.
Bij een minibieb kan iedereen boeken komen
ruilen of lenen. Als een geleend boek niet
terugkomt is dat ook niet erg, maar geef het boek
dan door aan een ander.
Kinderen vinden onderin de kast kinderboeken
voor een leeftijd vanaf 4 t/m 15 jaar.
Het zou prettig zijn als er alleen recente boeken
gebracht worden. Heel oude, vergeelde boeken
verdwijnen in de papiercontainer. Liefst ook geen
kook-of reisfolders in de kast zetten.
Het fenomeen
minibieb is, zoals
zoveel zaken, komen
overwaaien uit
Amerika en is
inmiddels over de
'hele' wereld bekend.
Vooral in gebieden
waar bibliotheken schaars zijn of worden gesloten,
worden kastjes neergezet om boeken aan te
bieden. Tegenwoordig maakt het ook deel uit van
de deeleconomie: wat je zelf niet meer nodig hebt
geef je of ruil je met iemand anders. Ruil- en
weggeefhoeken zijn populair op
Facebook.Informatie en voorbeelden zijn te vinden
op www.minibieb.nl. Daar kunt u ook zoeken naar
minibiebs in andere omgevingen. En wilt u zelf een
minibieb beginnen dan staat daar wel hoe u dat
aanpakt.
Ik begon mijn minibieb toen ik stopte met werken.
Een boekenkast vol boeken die je eigenlijk niet
meer leest maar die voor een ander nog
interessant kunnen zijn.

Het Waterschap dan wel de uitvoerder van het
werk is verplicht de aangerichte schade te
herstellen. De gemeente Meppel ziet hierop toe en
speelt verder geen rol omdat het niet de
opdrachtgever is van het slootonderhoud. Het
groenafval wordt echter wel door de gemeente
Meppel afgevoerd. Pas daarna kan eventuele
schade hersteld worden.
Klachten over de spoorvorming moeten dan ook
ingediend worden bij het Waterschap Drents
Overijsselse Delta in Zwolle.
Algemene telefoonnummer: 088 - 233 12 00 ;
E-mail: info@wdodelta.nl;
Facebook: WaterschapDrentsOverijsselseDelta
Het Wijkplatform is inmiddels in overleg getreden
met het Waterschap met de bedoeling om het hoe
en waarom van de jaarlijkse werkzaamheden
onder de aandacht van de wijkbewoners te
brengen.

Straatverlichting
Zeker in deze donkere tijden is het van belang dat
de straatverlichting brandt. Is dat niet het geval
dan kunt u de storing melden via telefoon 140522.

Een onschuldige hobby die soms verrassende
gesprekken oplevert als ik leners of brengers bij de
kast tref.
Ik heb een redelijke voorraad om de inhoud van de
kast regelmatig te wisselen.
Het aanbieden van dozenvol "zolderboeken" is dus
niet nodig; die kunnen naar de kringloop.
Komt u gerust langs en neem de kinderen mee!

Wilt u ook het nummer van de lantaarnpaal
doorgeven? Het nummer staat op de gele sticker
op de paal. U als inwoner bent erbij gebaat dat in
het kader van de sociale- en verkeersveiligheid alle
lantaarnpalen branden.

Groet Roel Palthe
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Aangepaste regels snippergroen

Kaart
Wilt u een gedetailleerde kaart bekijken? Die kunt
u vinden op www.meppel.nl > afval & groen >
groen. Heeft u vragen? U kunt altijd contact
opnemen met de gemeente via 14 0522.

Door Koos de Vos
Wijkwethouder Oosterboer-Ezinge
De gemeente heeft onlangs de regels rond het
snippergroen gewijzigd. De uitgiftekaart waarop
groenstroken staan die gemeente als snippergroen
wil verkopen blijft hetzelfde. Voor stroken die niet
op die kaart staan, maar toch door inwoners bij de
tuin zijn getrokken wijzigen de regels en op termijn
stopt de gemeente met snippergroen. Huurt u nu
een stuk groen? Of wilt u een stuk groen kopen?
Lees dan onderstaand bericht over de verandering
en de werkwijze.

Ondergrondse container vol?
Veel mensen storen zich aan vuilniszakken die
naast een ondergrondse container worden gezet.
Wanneer u uw vuilniszak niet kwijt kunt in een
ondergrondse container, kunt u deze in een andere
ondergrondse container storten.
Wanneer de container een storing aangeeft, is er in
de meeste gevallen sprake van verklemming. Dit is
het geval wanneer iemand te grote spullen in de
container heeft willen gooien.
Het deurtje blijft dan klemmen.

Verandering snippergroen
De gemeente maakt gebruik van een uitgiftekaart
waarop staat aangegeven welke groenstroken zij
wel en welke zij niet wil verkopen. Deze kaart blijft
zoals die was (de kaart is te vinden op
www.meppel.nl).
Er zijn inwoners die stukken groen bij hun eigen
tuin hebben getrokken. In sommige gevallen biedt
de gemeente deze eenmalig te koop aan. Dit toetst
de gemeente aan de zogenoemde groene
hoofdstructuur en de groenbestemming. Stroken
buiten de hoofdstructuur en zonder
groenbestemming, die al in 2014 bij privétuinen
waren getrokken, worden eenmalig te koop
aangeboden.
Het groen dat binnen de hoofdstructuur ligt of een
groenbestemming heeft, wil de gemeente terug in
beheer. Het verhuren van snippergroen stopt. Dat
betekent dat u geen nieuw stukje groen meer van
de gemeente kunt huren en dat bestaande
huursituaties worden omgezet in een koopaanbod
of teruggave.

Een enkele keer is de container vol. De
ondergrondse containers zijn voorzien van een
automatisch detectiesysteem. De reiniging leegt de
containers voordat deze helemaal vol zijn en voor
het weekend rijden de medewerkers nog een extra
ronde.
Constateert u storing van een container, meld dit
dan alstublieft. Het telefoonnummer staat op de
container. De gemeente is 24 uur per dag
bereikbaar, 7 dagen week. Als u een storing meldt,
probeert de reiniging die zo snel mogelijk op te
lossen. Ook in het weekend. En als uw container
een storing geeft, zet uw vuilnis er dan niet naast.
U kunt met uw pas ook gebruikmaken van andere
ondergrondse containers bij u in de buurt.

Aanpak per buurt
De gemeente komt zelf bij u met een aanbod, op
enig moment. Dat kan best een tijd duren. De
gemeente pakt dit namelijk per buurt op over een
periode van ongeveer 10 jaar. Wij vragen u dan
ook af te wachten. Heeft u nu snippergroen in
gebruik? Dan kunt u dit blijven gebruiken tot de
gemeente bij u komt. Gaat u verhuizen? U kunt
altijd contact opnemen met de gemeente over wat
dit betekent voor een huursituatie.

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.
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Dan kan in overleg en op verzoek van de
aanvrager, contact gelegd worden met Humanitas
Thuisadministratie of Schuldhulpmaatje of de
gemeentelijke schuldhulp verlening.
Een aanvraag kunt u per email
melden info@leenfondsmeppel.nl of telefonisch
via 0613 00 17 71 waarbij u uw telefoonnummer
inspreekt in een antwoordapparaat. U wordt dan
binnen 24 uur teruggebeld om een afspraak met u
te maken.

Kerstmarkt Het Erf

Kerstrebus

De kerstmarkt bij Het Erf is dit jaar op woensdag 13
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.

Burendag Oosterboer-Ezinge 2017

Leenfonds Meppel
ROOD staan is niet nodig

Op 23 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 net als vorig jaar de
kramen opgesteld langs de Brandemaat vanaf het
zebrapad richting de Boerhoorn. Wijkwethouder
Koos de Vos verrichtte de officiële opening.
De commissie Burendag, kan terugkijken op een
geslaagde dag, met mooi weer, tevreden
deelnemers en een stijgende belangstelling.
De commissie Burendag gaat vol goede moed aan
de slag voor de 6e editie. We kunnen hiervoor
uiteraard alle hulp gebruiken. Alle deelnemers en
oud-deelnemers zullen dan ook weer worden
benaderd.
We willen iedereen graag bedanken voor de inzet
en het enthousiasme om er een gezellige dag van
te maken.
De fotocollage op de volgende pagina, met dank
aan fotograaf Ebel Zandstra, geeft een goed beeld
van de Burendag.

De werkgroep Arme Kant van Meppel heeft het
initiatief genomen voor het opzetten van het
Leenfonds Meppel.
De bewoners uit Meppel kunnen in een vroegtijdig
stadium een kleine lening aanvragen om zo
problematische schulden te voorkomen, speciaal
voor personen/ huishoudens die met onverwachte
nota’s/rekeningen te maken krijgen die op korte
termijn moeten worden betaald, bijvoorbeeld hoge
energienota, hoge tandarts nota, eigen risico
zorgverzekering.
Het Leenfonds betaalt dan openstaande nota(’s)
rechtstreeks.
De gekozen aanpak is laagdrempelig. Er worden
wel een aantal voorwaarden gesteld aan de
aanvrager om ervoor te zorgen dat het geld goed
terechtkomt en dat de aanvrager ook zijn
verplichtingen kan na komen.
Men kan een verzoek indienen voor een maximaal
bedrag dat realistisch is voor een aflossing in
maximaal 36 maanden, dit naar draagkracht van de
aanvrager en rekening houdend met de beslagvrije
voet.
Heeft u meer geld nodig en/of is er sprake van
administratieve problemen?
7
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Bewoners met Werkgroep Groen aan de slag in Oosterboer
Zaterdag 7 oktober is de werkgroep Groen,
van het wijkplatform Oosterboer/ Ezinge,
samen met een aantal buurtbewoners aan het
werk gegaan bij het Woltingepad in de
Oosterboer. Dit was een vervolg op de
succesvolle actie van afgelopen juli. Toen
hebben buurtbewoners onder leiding van de
Werkgroep Groen het onderhoud van een
stuk openbaar groen aan de Bouwkamp
opgepakt.

Nu lag er een verzoek om het “Rosarium” aan
het Woltingepad en het voetpad ernaar toe
weer begaanbaar te maken.
De paden waren overwoekerd met gras en
een dikke laag mos.
Een aantal buurtbewoners hebben die
zaterdag, samen met de Werkgroep Groen, de
handen flink uit de mouwen gestoken en het
parkje weer toonbaar gemaakt.

Samen met een aantal buurtbewoners werken leden van de Werkgroep Groen
bij het Woltingepad en bij de speelplaats aan de Lepelaar
De laatste zaterdag van oktober was de
omgeving van de speelplaats en het fietspad
aan de Lepelaar aan de beurt om het nodige
onderhoud uit te voeren. Het resultaat was
goed zichtbaar. Met dank aan de vrijwilligers
ziet het er weer fris uit!
De Werkgroep Groen van het wijkplatform
Oosterboer/ Ezinge zet zich in om samen met
de bewoners het groenonderhoud in de wijk

op te pakken waar de gemeente dit laat
liggen.
Heeft u een idee voor uw eigen buurt of
straat? Meldt dit dan bij het wijkplatform
en probeer uw medebuurtbewoners te
motiveren om ook de handen uit de mouwen
te steken. Het is gezellig om met de buurt aan
het werk te gaan en na afloop kan iedereen
genieten van het resultaat.
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de wijk tussen de inwoners. Tot slot werd
uitgesproken om ook als wijkplatform en
gemeenteraad in verbinding te blijven.

Gemeenteraad bezoekt Oosterboer
Verbinding was het thema van het gesprek tussen
vertegenwoordigers van de gemeenteraad van
Meppel en de leden van het Wijkplatform
Oosterboer-Ezinge. Zaterdagmorgen 11 november
jongstleden werden 9 (duo-) raadsleden welkom
geheten in wijkgebouw De Boerhoorn.

Opknapbeurt Ringpark Oosterboer
tijdens Natuurwerkdag
Op zaterdag 4 november was het Natuurwerkdag.
Die dag gingen overal in Nederland vrijwilligers aan
de slag in de natuur. Ook in Meppel kon je
meedoen. In Ringpark Oosterboer konden de
vrijwilligers zagen, takken knippen, wilgen knotten
en eventueel randen steken.
De deelnemers verzamelden om 9.30 uur bij
Scouting aan de Blankensteinweg. Tot ongeveer
drie uur werd er gewerkt. De Natuurwerkdag werd
georganiseerd door de gemeente Meppel,
Landschapsbeheer Drenthe en Scouting Meppel.
Elke eerste zaterdag van november vindt de
Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag
werken aan het behoud en herstel van natuur en
landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van
het landschap. Al het werk dat verzet wordt op de
Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan
het beschermen en behouden van natuur. Zorg
voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen,
hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer
in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen
blijven genieten van het karakteristieke
Nederlandse landschap. Landschap kan niet zonder
vrijwilligers.

Het wijkplatform had de gemeenteraad
uitgenodigd voor een nadere kennismaking.
Tijdens het gesprek werden de (duo-) raadsleden
geïnformeerd over de werkzaamheden van het
wijkplatform. Hierbij werd stil gestaan bij diverse
initiatieven vanuit het wijkplatform. Zoals het
initiatief “Meppel voor elkaar” waar het
wijkplatform bij betrokken is.
Ook werden de (duo) raadsleden geïnformeerd
over de acties van het platform voor het
groenonderhoud in de wijk. Met enige regelmaat
trekken wijkbewoners de wijk in om met elkaar te
werken aan het openbaar groen.
Een ander aansprekend en zeer succesvol initiatief
is het eetcafé. Verschillende koks koken bij
toerbeurt een warme maaltijd. Voor dit initiatief is
zoveel animo dat er zelfs een wachtlijst is. Ook hier
gaat het om ontmoeten en verbinden van de
diverse inwoners van de wijk.
Iets langer werd er door de leden van de
wijkplatform en de (duo-) raadsleden stilgestaan bij
de aanstaande revitalisering van de wijk
Oosterboer. Hoewel dit proces nog gestart moet
worden, werd alvast gezamenlijk nagedacht hoe
wijkplatform en gemeenteraad hierbij hun rol
kunnen spelen. Conclusie: het is belangrijk om
elkaar goed te en inwoners en wijkplatform
vroegtijdig te betrekken.
De ontmoeting tussen wijkplatform en
gemeenteraad werd aan beide zijden
gewaardeerd. Allen waren het er over eens dat dit
voor herhaling vatbaar is, waarbij er een volgende
keer ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor
Ezinge.
Deze zaterdagmorgen bleek maar weer de
verbindende rol die het wijkplatform kan hebben
tussen de wijk en het stadhuis. En ook hun rol bij
het gemakkelijker maken van de verbindingen in

Snoeiwerkzaamheden in het ringpark
Archieffoto
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zaadlijsten maken de chili heet), verse koriander
naar smaak, 2 eetlepels geroosterde pinda’s
fijngehakt.

Leerlingen van de Mackayschool
krijgen paardrijles op de Baander
PGM heeft in 2017 een bijdrage uit het
aanjaagfonds van gemeente Meppel ontvangen.
Dit geld was door hen aangevraagd om
paardrijlessen te geven aan leerlingen van de
bijzondere scholen in Meppel.
De eerste school waar PGM de Baander contact
mee heeft
opgenomen is de
Mackayschool in
Meppel, een school
voor zeer moeilijk
lerende kinderen. De
teammanager van de
Mackayschool vond
dit geweldig! Wat
een fantastische kans
om de leerlingen iets
speciaals te laten
doen. PGM heeft het
aan de school overgelaten om te bepalen welke
kinderen er mochten gaan rijden. Er is druk intern
overleg geweest op de school en er is door het
team besloten om 68 leerlingen in 6 groepen 4
lessen te laten volgen bij de Baander.
Op donderdagmiddag 2 november zijn de
leerlingen met hun paardrijlessen gestart bij de
Baander. De kinderen komen ongeveer met z’n
tienen tegelijk en zijn razend enthousiast! Er wordt
gereden in twee groepen en ze krijgen les van één
van de instructrices. Daarnaast wordt elke ruiter
begeleid door een vrijwilliger. Tot mei 2018 zal er
elke donderdagmiddag paardrijles worden gegeven
aan een groep leerlingen van de Mackayschool.

Bereidingswijze; Snijd de gember in heel fijne
stukjes en meng met de azijn en de gesneden
pepers. Schaaf nu met een kaasschaaf de
komkommer in lange dunne plakken. Draai de
komkommer zodat het zaad van de komkommer
niet gebruikt wordt. Meng de komkommer met het
azijnmengsel en laat dit circa 10 minuten
marineren.
Serveren; Haal de komkommmerlinten uit de azijn
en schik ze op een schaal. Verdeel de pinda’s er
over en strooi er wat verse koriander overheen.
Schep wat van de chilipeper uit de azijn en
sprenkel dit over de komkommer.
Tenslotte nog een tip. Maak eens een zoetzure
pikante komkommersalade. Maak een dressing van
natuurazijn, voeg een beetje suiker of honing toe
en desgewenst wat gesnipperde rode peper. Breng
de azijn met ingrediënten even aan de kook, laat
afkoelen en giet het over de komkommersalade
Eet lekker,
Hay Janssen

Het verhaal van de sojasaus
Zestig boeren van de Ban
Umsang Rice Community in
Thailand produceren naast
rijst ook sojabonen. Hun soja is
biologisch én fairtrade. Voor
de kweek van jonge plantjes
hebben de boeren hun eigen
zaaibed. De verzorging hiervan
vraagt nogal wat geduld en
aandacht. Hoe ze dit moeten
aanpakken, leren de boeren in
het trainingscentrum van Ban
Umsang. Ze leren er verder de
fijne kneepjes van de
biologische teelt en er is aandacht voor de
aanplant van bomen. Het Noordoosten van
Thailand was van oorsprong een bosrijk gebied,
maar daar is weinig van over.

Recept
Er zullen maar weinig mensen zijn die niet naar
“Heel Holland Bakt” hebben gekeken. Ik heb veel
moeilijke recepten voorbij zien komen. Het
onderstaand recept is helemaal niet moeilijk, ook
de beginneling zal er geen moeite mee hebben. Je
hoeft echt niet veel kooktalent te hebben voor de
recepten die ik in de wijkkrant plaats.
Komkommercapacio
(4 personen)
Ingrediënten; 2 komkommers, geschild, 1 cm verse
gember geschild, 2 eetlepels rijstazijn, chilipeper
fijngesneden (naar smaak) (de zaadjes en

De Sojasaus van Fair Trade Original is glutenvrij.
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Welkom op de pagina’s van de
Oosterboerschool!
Samenwerking is op onze school een
belangrijke pijler van ons
Daltononderwijs. Zo zijn ook deze
pagina’s gemaakt door kinderen uit
verschillende groepen, door samen
te overleggen en door samen te
werken.
Wilt u eens een kijkje nemen op
onze school? Kom gerust eens langs

Fotocollage gemaakt door:

en maak een afspraak! Wist u ook

Merlin (groep 1), Shayenne (groep 6) en Maja (groep 8)

dat we elke 3e woensdag van de
maand peuterpas hebben? Erg leuk
voor uw 3-jarige kind!
Veel leesplezier! En wie weet, tot
ziens op de Oosterboerschool!

Wist je dat…
We Daltontijd hebben?
We elkaar geen pijn doen?
We goed samenwerken?
We twee schoolpleinen hebben?
We leuke en aardige juffen hebben?
We met Sinterklaas altijd pietengym hebben?
De overblijf altijd gezellig is?
Bedacht door: Susanne (groep 3), Quinty (groep 4)
Tekening van het kleuterplein: Jaylee (groep 1)
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De kinderen aan het woord!

We mogen zelf weten waar
we werken!
Marieke

De beste school!

Een fijne school want
we kunnen elkaar alles
vertellen

Tijn

We werken heel veel
samen. Dat is leuk!

Maja

Jaylee
Ik vind het hier erg fijn

We kunnen goed
samenwerken en daarom
is het een leuke school
Quinty

Leon

We werken met onze
eigen taakbrief

We hebben een leuke
en gezellige overblijf

Melvin

Susanne

Onze school is heel erg
leuk en gezellig!
Shayenne

We kunnen fijn buitenspelen
Merlin

De Oosterboerwoordzoeker!

Gemaakt door: Melvin (groep 5) en Marieke (groep 7)
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Aanmelden kan per mail: boesjes@concepts.nl of
telefonisch bij Bertha Nijhuis 0522-259295 of bij Els
Boesjes 06-29263070
Aanvang: 17.00 uur.
Adres: De Boerhoorn, Brandemaat 5
Kosten: 4 euro p/p exclusief eventueel een drankje,
vanaf 2018 gaan we naar 5 euro.

Activiteiten
Op de vrijdagavond in de
oneven weken organiseert BSV
Ezinge de kinderclub. De
kinderen zijn welkom van half zeven in het
buurthuis.

Het eetcafé is een activiteit van de wijkvereniging
Oosterboer, maar voor iedereen toegankelijk.

Bij voldoende belangstelling komen vrijdag 1
december Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek. Het
is de bedoeling dat er voor alle kinderen een
prachtig cadeau is.

Een leuke manier om nieuwe contacten op te doen
en gezellig samen te eten.

Vier november was het buurthuis de plaats waar
een koppel darttoernooi werd gehouden. N. Pronk
en A. Smit gooiden de pijltjes met de meeste
precisie.

Klaverjasmarathon in de Boerhoorn
Zaterdag 27 januari vindt de jaarlijkse
klaverjasmarathon plaats in De Boerhoorn. De
eerste troef wordt gemaakt om 10.00 uur. Graag
aanwezig om 9.30 uur. De laatste punten worden
geteld om ongeveer 16.30 uur.
De inleg bedraagt €7,50 Dit is inclusief lunch. Er zijn
leuke prijzen!!!
Ook al klaverjas je niet meer regelmatig, je bent
van harte welkom. We spelen voor de gezelligheid,
dus niet met het mes op tafel.
Opgave is mogelijk tijdens de klaverjasavonden in
de oneven weken in De Boerhoorn aan de
Brandemaat of telefonisch 06-10387395 Gert
Thomas

Het eerste ‘Oktoberfest’ op 21 oktober was
meteen zo’n voltreffer dat het ook volgend jaar
georganiseerd gaat worden. De gezelligheid spat af
van de foto’s op de facebook pagina van BSV
Ezinge.
Op de facebook pagina staan alle activiteiten
vermeld die de vereniging organiseert.

Sudoku
Eetcafé in de Boerhoorn gaat wegens
groot succes uitbreiden!!

4
7

Het eetcafé draait boven verwachting! We hebben
4 koks bereid gevonden om bij toerbeurt geheel
vrijwillig te gaan koken.

1
1
7 2 9

Tot het eind van 2017 is het eetcafé elke maandag
in de oneven weken geopend, maar vanaf 8 januari
2018 wordt dit elke maandag!!

7
8 1 2
7
6 9

3
8
6

4 3 5

Uiteraard wel minimaal de vrijdag van tevoren
aanmelden zodat de kok weet voor hoeveel
mensen er gekookt moet worden. Ook het verzoek
om tijdig af te melden! Dus vanaf 8 januari 2018 is
het eetcafé elke maandag geopend!

9
4

7
9 8

14

2

voor de komst van een trein de bomen zakken,
maar er waren ook ‘aardige’ spoormannen die
vooral het stoep- en fietsdeel nog even open lieten
als ze zagen dat iemand ‘het spoor nog probeerde
te halen’.

Knelpunt spoorwegovergang
Hoogeveenseweg
Meppel wordt geroemd om de gunstige ligging aan
auto-, spoor- en waterwegen. Dat zijn prima
vestigingsfactoren. Meppel profileert zich daar
terecht mee. Dat die goede bereikbaarheid ook
een keerzijde heeft werd beginjaren vijftig duidelijk
aan de Hoogeveenseweg waar de
spoorwegovergang een dusdanig knelpunt werd
dat besloten werd om de ontwikkeling van de
woonwijk Ezinge af te hechten bij de Resedastraat.
De overige gronden die oorspronkelijk voor
woningbouw waren bestemd kregen toen de
bestemming sportvelden. De aanleiding van het
stoppen van de woningbouw was de
spoorwegovergang in de Hoogeveenseweg. Die
kon het verkeer in onvoldoende mate verwerken.

Tot 1978 was dit op de Hoogeveenseweg een
vertrouwd beeld. Gesloten overwegbomen met een
rij wachtende auto’s als gevolg.
Eenmaal de overgang gepasseerd, was de kans
groot dat de verkeerslichten op rood stonden.
Foto: archief Oud Meppel

Per uur reed er een sneltrein naar zowel Groningen
als Leeuwarden. En twee stoptreinen naar
Groningen en één naar Leeuwarden. En omdat ze
ook retour kwamen resulteerde dat in tien
personentreinen per uur. Voeg daar per dag nog
wat goederentreinen aan toe en enkele
posttreinen en het is niet moeilijk om vast te
stellen dat de toen nog handbediende overgang
per uur meer gesloten was dan open met de
nodige opstoppingen als gevolg. Deze situatie zou
bijna tot eindjaren zeventig duren.
Komend vanaf de stad stond rechts langs het spoor
het spoorwachtershuisje. Het was een soort huisje
met heel grote ramen, dat op een flinke hoogte
stond en daardoor uitzicht naar alle kanten had. De
spoorwegwachter moest een goed overzicht
hebben over zowel spoor als weg.

Het kruispunt Hoogeveenseweg (deze zijde,
Oosteinde (rechtdoor) en Parallelweg (naar links),
vóór de bouw van de Bekinkbaan. Naar rechts gaat
men over de Burgemeester Knoppersbrug. Foto:
archief Oud Meppel

Degenen die dagelijks de spoorwegovergang
moesten passeren, hadden het gevoel dat de
bomen altijd dicht waren. Die spoorbomen waren
uitgevoerd in roodwit. Ze bestonden uit een dik
ijzeren bovenbuis waaraan schaarsgewijze brede
ijzeren banden hingen die vastzaten aan een
dunnere buis. Bij het ophalen vouwden de bomen
zich in. Er waren lange bomen die de rijweg
blokkeerden en kortere voor het stoep- en
fietsgedeelte.

De ontwikkeling van de Oosterboer maakte een
oplossing van de stagnerende verkeerssituatie
noodzakelijk. Ir. C.F. Bekink, hoodfdingenieurdirecteur bij Provinciale Waterstaat in Drenthe,
ontwierp op verzoek van de gemeente Meppel een
viaduct over het spoor.
In 1976 werd het viaduct, dat in de volksmond
Bekinkbaan werd genoemd, in gebruik genomen.

Het was een verschil welke ‘spoorman’ dienst had
in het overweghuisje. Sommigen lieten al ruim
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De spoorwegovergang als hindernis was daarmee
voor het autoverkeer wel genomen. De afwikkeling
van het verkeer op het Oosteinde was desondanks
nog niet optimaal.

verkeerslicht negeerden op het kruispunt van de
Knopperslaan, Parallelweg, Oosteinde en
Hoogeveenseweg.
Pas na de oplevering van de Vleddertunnel in 2003
werd het voor de fietsers een stuk veiliger. Voor
wandelaars en vooral de gebruikers van een
rollator was de hellingshoek van de tunnel te steil,
hetgeen tot op de dag van vandaag de nodige
problemen oplevert.

Luchtfoto van Meppel gemaakt in 1977. Op de
voorgrond de Bekinkbaan met afrit.
Foto: archief Oud Meppel
De fietsers daarentegen bleven nog jarenlang
aangewezen op de spoorwegovergangen aan
weerszijden van de Hoogeveensevaart waar de
scheepvaart pas werd gestremd vanwege de
aanleg van de dammen ter hoogte van de
Brandemaat, de Oosterbroekenweg en het
kruispunt bij de McDonalds. De Knoppersbrug
verdween uit het stadsbeeld.

Door de aanleg van de Vleddertunnel zijn de beide
spoorwegovergangen ter weerszijden van de
Hoogeveensevaart komen te vervallen. Foto:
archief Oud Meppel
Anno 2017 komen er geluiden uit de Meppeler
samenleving om de Bekinkbaan af te breken en te
vervangen door een tunnel. Realisatie van dit idee
is nog ver weg. Het is nogal prijzig.

Spoorwegovergang en kruispunt Burgemeester
Knopperslaan. Hoewel voor het autoverkeer het
viaduct 'Bekinkbaan' was aangelegd, moesten
fietsers en nog jarenlang (tot aan de aanleg van de
Vleddertunnel) via de spoorwegovergang de
spoorbaan kruisen. Foto: archief Oud Meppel
De automatische halve overwegbomen, die de
handbediende spoorwegbomen hadden
vervangen, waren een gemakkelijk te nemen
hindernis voor fietsers, die ook vaak het rode
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