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Betrokkenheid
Een van de uitkomsten van de wijkanalyse was:
Hoe kunnen we vraag en aanbod -in welke zin dan
ook- bij elkaar brengen.
Deze vraag komt regelmatig bij het wijkplatform
binnen, daarom heeft ons wijkplatform in nauwe
samenwerking met de andere platforms, Welzijn
MensenWerk en de gemeente Meppel het digitale
platform “Meppel voor elkaar” ontwikkeld. Een
prachtig initiatief waar gelukkig al regelmatig
gebruik van wordt gemaakt.
In maart werd hiervoor een informatieavond
belegd. U werd uitgenodigd via onze Wijkkrant, de
Nieuwe Meppeler, onze website, Facebook en RTV
Meppel.
Een grote delegatie van ons platform en Welzijn
MensenWerk zat klaar om u te ontvangen en te
informeren.
Van deze gelegenheid werd door een klein aantal
inwoners van de Oosterboer-Ezinge gebruik
gemaakt. Blij waren we met hun komst, degenen
die er niet waren hebben een inspirerende avond
gemist. Jammer!

Colofon

Mijn vraag is: “Hoe kunnen we onze PR nog
verbeteren? Of is er gewoonweg geen
belangstelling voor dergelijke bijeenkomsten?”
Het platform is benieuwd naar uw reactie. Mail ons
daarom, want van elk advies kunnen we leren.
Een fijne zomer toegewenst!

De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van
het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge en verschijnt
vier keer per jaar.
Redactie: Els Boesjes en Jan Jonker.

Erik Roelofs
voorzitter Wijkplatform Oosterboer-Ezinge

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 september.
Bijdragen en reacties:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl
Volg ons ook op Facebook
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omdat de strooiwagen aan het eind van de route
er om heen draait om de route terug te rijden.

5 vragen aan Hay Janssen
Lid van wijkplatform Oosterboer-Ezinge

Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Mooi zou zijn dat er in de toekomst een platform is
waarbij veel wijkbewoners een actieve rol hebben
en hun verantwoording nemen om samen, en met
de gemeente als partner, te zorgen voor een mooie
en schone wijk. Dat er mooie projecten ontstaan
zoals samen koken en eten, boodschappen doen,
een gezamenlijke moestuin, etc. Er is van alles te
bedenken door en voor mensen die actief willen
zijn met elkaar.

Waarom maak je deel uit van het wijkplatform
Oosterboer-Ezinge?
Inmiddels woon ik nu al 20 jaar in de Oosterboer.
Voorheen heb ik op verschillende plaatsen in het
land gewoond. Ik voelde me overal prima, maar
hier voel ik dat ik verankerd ben. Ik hou van deze
stad en deze omgeving en ik woon in een mooie
wijk. Toen ik vier jaar geleden gevraagd werd om
deel te nemen in het nog op te richten
wijkplatform heb ik vrijwel meteen “ja” gezegd.

Doe mee aan Burgernet
Draag bij aan een veiliger buurt

Wat inspireert je?
Het is een uitdaging voor mij om samen met de
bevolking te zorgen om de wijken Ezinge en de
Oosterboer mooi te houden en ook om de
bewoners daarbij te betrekken.
Om van de bewoners van beide wijken te horen
hoe ze het wonen in deze wijken ervaren, hebben
we een onderzoek gedaan. Hier is veel informatie
uit voortgekomen. Zo zijn daaruit ook werkgroepen
ontstaan om bepaalde werkzaamheden te
verrichten. Die werkgroepen bestaan uit
wijkbewoners.

Werk samen met gemeente en politie aan
veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan
Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een
verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een
spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt
uit te kijken naar een persoon of voertuig.
Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de
meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer
0800-0011
Meld u aan via ww.burgernet.nl of download de
app gratis in de stores

Hoe geef je dat vorm?
Ik geef dat vorm door lid te zijn van het platform
en door samen met de andere mensen van het
bestuur informatie uit de wijken te verzamelen.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen samen met
de wijkregisseur van de gemeente, iemand van
Welzijn, de wijkagent en/of andere genodigden
hopen we tenslotte tot verbeteringen of
oplossingen te komen.
Wat is een hoogtepunt in de afgelopen periode?
Het is fijn om nu in het verkeersplan van de
gemeente te lezen dat er al geruime tijd aandacht
besteed wordt aan de rood/witte paaltjes, die in
ruime mate bij het begin of het einde van de fietsen wandelpaden te vinden waren. Wij vinden dat
de meeste paaltjes overbodig zijn en dat er zelfs
gevaarlijke situaties ontstonden door deze paaltjes.
Het gebeurt dat fietsers onzeker worden wanneer
ze door de smalle opening moeten. Het weerhoudt
in veel gevallen geen auto’s omdat die links en
rechts via het gras er omheen zouden kunnen. Het
veroorzaakt bij gladheid zelfs kapotgereden gras

Alles naar wens?
Wijkplatform Oosterboer-Ezinge geeft vier keer per
jaar de Wijkkrant uit. Wij willen graag weten of de
krant voldoet aan de verwachting of is er iets dat u
er wellicht in mist!
Laat het ons weten door te reageren op dit bericht
door een e-mail te sturen aan:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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AH Elzinga prachtige basisvoorziening
in de Oosterboer

De Ruimtebank en de verbinding met
de Meppeler Uitdaging

Na een sluiting van twaalf dagen een ingrijpende
verbouwing opende AH Kees Elzinga op dinsdag 4
april de deuren. Kees Elzinga sprak bij de opening
over een spannende periode waarbij de vraag
centraal stond of alles wel op tijd klaar zou zijn.
“Ik had het idee dat ik in een escaperoom zat en
vroeg me af of ik er wel op tijd uit zou zijn. Dankzij
een geweldige samenwerking is dat gelukt”, sprak
hij de toegestroomde belangstellenden toe die
graag een kijkje wilden nemen in de vernieuwde
winkel. “Er viel heel veel te regelen. Ik ben
supertrots op alle medewerkers. Het is een
geweldige groep die ik om me heen heb.” Naar de
klanten toe sprak Elzinga zijn dank uit voor het
getoonde geduld: “We moeten onze draai nog
gaan vinden. Schroom niet om onze medewerkers
aan te schieten.”

De Ruimtebank is een idee voor een digitale vraag
en 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
uitwerking van dit idee heeft even op zich laten
wachten omdat we met de werkgroep Verbinding
de laatste tijd vooral bezig zijn geweest met
Meppelvoorelkaar.nl en met het begeleiden van
studenten.
Op dit moment zijn we in gesprek met De
Meppeler Uitdaging om te kijken of we het idee
van De Ruimtebank kunnen verbinden met
initiatieven van De Meppeler Uitdaging.

Eetcafé in de Boerhoorn gaat van
start!!
Op 19 juni a.s. gaat het eetcafé in de Boerhoorn
van start. We zijn erg blij dat Hanneke Bandell zich
heeft aangemeld als kok. De boodschappen
worden geregeld, het eten gekookt dus wie zin
heeft kan gewoon aanschuiven. Uiteraard wel
minimaal een dag van tevoren aanmelden zodat de
kok weet voor hoeveel mensen er gekookt moet
worden. Een leuke manier om nieuwe contacten
op te doen en gezellig samen te eten.

Met een grote schaar wordt AH Elzinga geopend

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 een eventueel drankje.

Burgemeester Korteland was uitgenodigd om de
openingshandeling te verrichten. “Supermarkten
groeien nog steeds, bleek onlangs uit een
onderzoek", liet Korteland weten. “Deze
supermarkt is echt iets om trots op te zijn. De
Oosterboer is klaar voor de toekomst. Veel
winkelplezier!”, aldus Korteland.

Afhankelijk van de animo gaan we bepalen hoe
vaak en wanneer het eetcafé open is! Het eetcafé
is een activiteit van de Wijkvereniging Oosterboer,
maar voor iedereen toegankelijk.

Nieuw in de winkel is onder andere de zelfscan,
een verse kaasafdeling met bediening, een
stomerijservice, een sinaasappelpers, een
servicebalie en een plek waar de klanten gratis een
lekker kopje koffie kunnen drinken.
Wat gebleven is, zijn de medewerkers, service,
productkennis en niet te vergeten het gratis
parkeren.
In de week na de feestelijke opening waren er tal
van activiteiten in en rond de winkel.
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Winkels in Ezinge
In de vorige Wijkkrant maakten we melding dat er
in de Oosterboer jarenlang een kruidenierswinkel
was aan de Oosterboerweg. Het winkelpand is
afgebroken ten gunste van woningbouw. Maar hoe
stond het met de mogelijkheid om de dagelijkse
boodschappen te doen in de wijk Ezinge, gelegen
aan de andere kant van de Hoogeveense Vaart.
In de Ezingebuurt waren ooit een tweetal winkels,
die beide jarenlang in een behoefte voorzagen,
maar op den duur werden verdrongen door de
grote supermarkten.
Op de hoek van de Violenstraat en de Ezingerweg
was de groentezaak van Kuik gevestigd. De zoon
van Kuik hielp altijd mee in de zaak. Het was een
nieuwe winkel met woning. Voor scholieren die bij
de zomerdag net een gymles achter de rug hadden
op het sportpark was het een prima plek om even
de dorst te lessen met een flesje cola.

Het pand van de voormalige buurtsuper op de hoek
van de Anjelierstraat en de Ezingerweg
Jarenlang hebben beide winkels voorzien in een
behoefte, maar net als met zoveel andere
buurtsupers en groentehandelaren zijn ook zij
opgeslokt door de grootgrutters. Beide panden
hebben nu een woonbestemming.
De eerste huizen in Ezinge werden al voor de
Tweede Wereldoorlog gebouwd. Langs de
Hoogeveenseweg stond in die tijd hier en daar een
boerderij. De bloemenbuurt kreeg met name door
sociale woningbouw haar uiteindelijke vorm.
Koophuizen bevonden zich aan de rand:
Hoogeveenseweg, Ezingerweg, Violenstraat en
deels aan de Resedastraat waar ook huurwoningen
zijn. Na de bevrijding bouwde de Meppeler
Woningstichting deze huurwoningen aan de
Resedastraat, die in 1949 voor bewoning gereed
kwamen. De grond die uiteindelijk voor het
sportpark gebruikt is, was feitelijk bestemd voor
woningbouw tot aan de A32. De riolering was
grotendeels al gelegd en werd later in het
drainagesysteem van sportpark Ezinge ingepast.
Omdat de overweg in de Hoogeveenseweg een
flessenhals was voor het verkeer oostelijk van
Meppel, werd na de bevrijding besloten de
woningbouw in de Haveltermade te realiseren. Dat
gebied werd per 1 januari 1942 van de gemeenten
Havelte en Ruinerwold overgenomen. De
grenswijziging kwam tot stand zonder dat er een
wet aan te pas kwam. In de oorlogstijd was dat
mogelijk. Het gebied rondom de Wold Aa werd
begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden en de
Drentse Hoofdvaart. De gemeente Ruinerwold
kreeg ter compensatie een deel van de Oosterboer.
In de Ezingebuurt zijn tot ongeveer 1952 woningen
gebouwd.

De groentewinkel van Kuik bevond zich op de hoek
van de Violenstraat en de Ezingerweg
Vlak daarnaast op de hoek van de Ezingerweg en
de Anjelierstraat was de kruidenierszaak van Abe
Boekholt en zijn vrouw Klaasje. De eigenaar haalde
wekelijks bij zijn klanten aan huis de
boodschappenboekjes op. Daarin schreven de
huisvrouwen wat ze die week nodig hadden. Ook
kruideniers uit de stad zoals De Gruyter, Zijlstra en
ook Spijkerman kwamen naar Ezinge om de
boekjes op te halen. Een of twee dagen later
werden dan de bestelde boodschappen thuis
bezorgd.
In onze tijd komt dat ook weer voor. Alleen zijn de
boodschappenboekjes ingeruild voor een
webpagina op internet.
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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!

Hondenpoep als ergernis
Van af begin februari heb ik een jonge hond die ik
drie keer per dag uitlaat. Dan zie ik hoeveel poep
er ligt in het Ringpark. Wat dan opvalt is dat een
deel van de hondenbezitters de andere kant
opkijkt als hun huisdier zijn behoefte doet .
Zelf heb ik mij voorgenomen de uitwerpselen op te
ruimen. Ik neem dan ook altijd een rol met plastic
zakjes mee en pak het hier mee op. Dat is voor mij
normaal. Maar niet iedereen doet dat. De goede
hondenbezitters niet te na gesproken. Ik heb half
februari de reeds aanwezige hondenpoep
opgeruimd met een kruiwagen en een schep en
juist op het moment dat de meeste bewoners hun
hond uitlaten. Vervolgens heb ik hondenbezitters
aangesproken. In een uur schepte ik twee grote
plastic zaken vol poep. Als ik mensen aanspreek die
de poep niet opruimen op het openbare gras, krijg
je van alles te horen.
Ik geef hier een aantal opmerkingen:
‘Ik ben mij plasticzakjes vergeten.’
‘Mijn hond poept alleen in de bosjes.’
‘Er ligt al zoveel poep waarom moet ik het dan
opruimen?’
En zo kan ik nog wel even door gaan. Is het
mogelijk dat het Wijkplatform er bij de gemeente
op aandringt dat handhaving in burger controleert,
niet in die blauwe pakken, en ook buiten
kantooruren?
Verder zou het wenselijk zijn dat er meer
afvalbakken geplaatst worden. Ook bij het deel
waar honden uitgelaten mògen worden. Ik ben van
mening dat degenen die het wel op willen ruimen
daar ook de gelegenheid voor moeten krijgen.
Willen jullie een stuk in de Wijkkrant zetten over
dit probleem, want alle burgers hebben er last van
en voor spelende kinderen is het erg vies.

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
veel succesvolle verbindingen gemaakt! Inschrijven
voor de nieuwsbrief kan via de website. Ook op
Facebook zijn we actief!

‘Meppeler Uitdaging’ slaat brug tussen
maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven
Om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te
stimuleren is sinds juni vorig jaar de Meppeler
Uitdaging actief in de gemeente Meppel. De
Meppeler Uitdaging zorgt voor samenwerking
tussen maatschappelijke organisaties,
burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij
bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen,
Menskracht en Middelen. Het is een
ondernemersnetwerk dat dóet. Bedrijven worden
gestimuleerd om maatschappelijk betrokken
ondernemerschap te tonen in concrete acties en
daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving
te ondersteunen.
Door een structurele samenwerking met een groep
mensen (oud) ondernemers – de Matchgroep –
bouwt de Meppeler Uitdaging bruggen tussen
verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven. Vier
keer per jaar komt de matchgroep bijeen om
aanvragen van maatschappelijke organisaties te
behandelen. Er wordt bepaald of, op welke manier
en met welk bedrijf een match gemaakt zou
kunnen worden.

Bij deze dus!
Naam en adres bij de redactie bekend.

Bedrijven met een aanbod (bijvoorbeeld materiaal
of menskracht in de vorm van denkkracht of
handjes) kunnen dit kenbaar maken op
www.meppeleruitdaging.nl/aanbod.
Sinds kort is ook de Kennisbank actief. De
Kennisbank bestaat uit mensen die hun expertise,

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
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ervaring, kennis en kunde inzetten voor
verenigingen en maatschappelijke organisaties. De
focus van de Kennisbank ligt op het ondersteunen,
adviseren en coachen. Het doel is het versterken
van de eigen kracht van de vrijwilligersorganisatie.
Ervaren (oud) managers en ondernemers treden
belangeloos op als tijdelijk adviseur voor
maatschappelijke organisaties. Meer informatie
vindt u op www.meppeleruitdaging.nl

Groen, je kunt er wat aan doen
De bewoners van een achttal woningen aan
Citroenvlinder waren niet echt enthousiast meer
over het gemeentelijk groen voor hun woningen.
Dat kon best anders. Na enig onderling overleg en
gesprekken met medewerkers van de afdeling
groen van de gemeente Meppel rolde er een plan
uit de bus waarover overeenstemming werd
bereikt. De gemeente ging de toplaag inclusief de
beplanting weggraven, bracht nieuwe grond op en
zorgde voor de nieuwe beplanting. Een haagbeuk
zorgt straks voor een degelijke afscheiding met het
trottoir.

Recept
Regelmatig hoor en lees je dat er te veel zout in
ons eten zit. Veel mensen, vooral ouderen, krijgen
het advies om minder zout te gebruiken.
Bovendien is dat voor iedereen veel gezonder.
Hierbij een leuk en lekker recept. Probeer het eens
en ontdek dat zonder zout koken het eten ook
lekker smaakt.
Ingrediënten;
200 gr kipfilet (mag ook in stukjes)
1 bosuitje in ringen gesneden
1 of 2 teentjes knoflook fijn gesneden.
1 rode peper, zonder zaad, in ringetjes gesneden.
50 gr blauwe schimmelkaas
100 gr champignons, in plakjes
1 bekertje (125 gr) crème fraiche
1 dl witte wijn
1 eetlepel olijfolie

Herplanting groen aan de Citroenvlinder
Einde verhaal en alles nu geregeld? Nee, dus!
Vanaf nu zorgen de bewoners zelf voor het
onderhoud. Dat betekent onder andere schoffelen
en de nieuwe beplanting water geven in droge
tijden. Dat als gevolg van het onderhoudscontract
dat de bewoners hebben gesloten met de
gemeente.

Bak in de olijfolie de kipfilet bruin en
gaar (kort bakken anders wordt het
vlees erg droog).
Neem het vlees uit de pan en leg dit
even apart.
Bak gedurende 1 minuut de knoflook met de
peper, voeg de champignons en bosui toe.
Daarna de wijn, crème fraiche en de kaas. Roer
alles goed door elkaar.
Voeg tenslotte de kipfilet weer toe en warm dit
nog enkele minuten mee.
Lekker met witte rijst!

Werkgroep Groen
De werkgroep Groen heeft in de vorige wijkkrant
een oproep geplaatst voor vrijwilligers om op een
zaterdag aan de slag te gaan. De wijkvereniging
stelt de Boerhoorn beschikbaar om te verzamelen
en de dag te starten met een lekker kopje koffie.
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld,
maar voordat we definitief de wijk in gaan, willen
we toch nog opnieuw een oproep plaatsen:
Hierbij dus een hernieuwde oproep:

De zaadjes van de peper zijn makkelijk te
verwijderen door het hoedje er af te snijden en de
peper enige tijd tussen de handpalmen te rollen,
de zaadjes vallen er zo uit.

Vrijwilligers gevraagd
Aanmelden kan via de website van het
wijkplatform, maar je kunt ook een briefje in de
bus doen bij het wijkgebouw van de Boerhoorn of
op Woltingepad 15.
Els Boesjes en Henk Kats

Hay
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Crea Circuit

Voor de Koningspelen gingen we oefenen voor de
duurloop ( oefening koningspelen ) en toen de
weekly mile. Dat is rondjes hardlopen langs een
pad om een grasveld en dat was altijd heel gezellig.
En ook wel een beetje vermoeiend . Een paar
weken later was de Koningspelen en het was heel
gezellig, we hadden verschillende onderdelen
zoals: hindernissen , estafette , duurloop , enz. En
iedereen deed het goed bij de duurloop .

Bijna elke dinsdag hebben we een crea circuit. De
kleur die je trekt bepaalt wat je gaat doen. Het is
altijd wel leuk. Soms ga je naar buiten en soms ga
je knutselen. Je werkt twee weken aan het crea
circuit. Je komt bij verschillende groepen in. Maar
je komt meestal wel bij iemand van je klas in.
Het is elke keer anders. En je komt elke keer wel bij
een andere meester of juf. Je heb bijvoorbeeld
hand lettering, dat is leuker dan je als eerste denkt.
En het is ook leuk als je naar buiten gaat en dat is
sowieso leuk. En soms ga je een dierentuin maken
van dingen die je normaal kan vinden, dus blaadjes
of zo. En als je klaar bent mag je vaak gewoon iets
voor jezelf doen. Maar je kan ook nog een klaar
werkje hebben.
Het crea circuit duurt een uurtje. Dus je werkt twee
uur aan je werkje of je knutsel opdracht. En als het
uur over is dan ga je weer naar de klas.

Van Bram

Van Esther

De workshop

De lentemarkt

Op onze school zijn heel veel workshops. Op het
begin van het schooljaar krijg je een folder met de
workshops. Daar kan je de workshops aankruisen
die je leuk vind. Als je ze hebt aangekruist moet je
ze weer inleveren. Als het tijd is voor de workshop
krijg je een briefje dat de workshop is.
Je kunt er dan 2 à 3 keer heen. Er gaan kinderen
heen over de hele klas. De workshops zijn na
schooltijd.

Twee weken geleden was er een lente markt op
het school plein. Je kon er planten en bloemen
kopen. Je kon ook eten kopen, er was veel te doen.
Je kon er op een springkussen spelen. Je kon je
laten schminken een suikerspin halen. Ook als je in
groep 8 of 7 zat kon je ook helpen met de
kraampjes je kon dan dingen verkopen. Het geld
ging naar speelgoed voor buiten. Er was taart,
suikerspin halen, ijs, drinken, broodjes,
knakworsten en taart .

Verhalen van de Anne
Frankschool groep 7
De Koningsspelen

Van Olivier
Van Ariëlle

Schoolvoetbal
19 april was het schoolvoetbal, alle scholen van
Meppel gingen samen lekker een potje voetballen.
Dat gebeurde op het Alcides veld, het FCMeppelveld en het MSCveld, het gebeurde op een
woensdag. Je kon prijzen winnen. Groep 7 en 8
spelen samen tegen andere scholen. Onze school
heeft helaas niks gewonnen van de jongens.
De Anne Frankschool aan de Brandemaat

Van Mark
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Fairtrade
Rijstnoedels bieden extra inkomen in Thailand
Nu in het schap: Rijstnoedels op
basis van witte rijst en op basis
van zilvervliesrijst. De noedels zijn
op initiatief van Fair Trade
Original van begin tot eind
geproduceerd in Thailand. Dat
betekent meer inkomen voor de rijstboeren én
voor de werknemers in de noedelfabriek. Voor de
consument betekent het een h’eerlijke basis voor
een Oosterse maaltijd.De nieuwe rijstnoedels
dienen ook het gemak: ze zijn in twee à drie
minuten klaar. Bovendien zijn ze van nature
glutenvrij. En door hun stevige beet en neutrale
smaak vormen ze een prima combinatie met de
vele andere Aziatische smaakmakers die in de
Wereldwinkel verkrijgbaar zijn.

Swim 2 Play in Bad Hesselingen

Survival
Op 21 maart gingen we survivallen, dat
vond iedereen echt super leuk. We gingen
met de auto naar Havelte. Daar was een
heel mooie survivalbaan. Daar gingen we
survivallen, alleen het ging het regenen.
Nou ja regenen, hagelen zul je bedoelen.
Maar er was een afdakje. En daarna
gingen we beginnen, het was echt wel een
geslaagd dagje. 

Extra oogst
Door de aanhoudende droogte staat de Thaise
overheid in veel rijstgebieden geen tweede oogst
toe. Als het land eenvoudig te irrigeren is,
bijvoorbeeld met water uit de rivier, kan hierop
een uitzondering worden gemaakt. Een 30-tal
leden van de fairtrade rijstcoöperatie NamOm
heeft land dat grenst aan de rivier Chi. Zij
verbouwen nu op verzoek van Fair Trade Original
in de rustige periode de speciale rijstsoort die
nodig is voor de rijstnoedels en ontvangen naast
een eerlijke prijs ook de fairtrade
ontwikkelingspremie. De premie wordt gebruikt
voor projecten die de boeren zelf belangrijk
vinden. In 2015 liep dit uiteen van de aanschaf van
biologische mest tot de bouw van een
schoolgebouw en het verbeteren van de weg.

Van Joran
Bedankt voor het lezen van onze verhalen.
Tot de volgende keer!
Groep 7 Anne Frankschool

Van rijst tot noedels
Het verwerkingsproces begint in de rijstmolen.
Daar wordt de rijst eerst enkele maanden te
drogen gelegd. Een deel gaat vervolgens de
slijpmachine in om er als witte rijst weer uit te
komen. Het andere deel behoudt zijn bruine
vliesje. Vervolgens maakt een noedelfabriek er
prachtige witte en zilvervlies rijstnoedels van.

Noteer alvast in uw agenda:

Burendag Wijkplatform
Oosterboer- Ezinge
23 september 2017
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We bedanken burgemeester Korteland voor het
prettige gesprek en zijn blij met zijn oprechte
belangstelling.
Een opsteker voor de toekomst!

Ontstaan van de wijk Oosterboer

De Wijkvereniging Oosterboer wil graag door
middel van de Wijkkrant van het wijkplatform haar
activiteiten onder de aandacht brengen.

Onderstaand stukje is overgenomen uit een van de
eerste wijkkranten (1978) van de Belangen
Vereniging Oosterboer, de latere Wijkvereniging
Oosterboer.

Kennismaking burgemeester Korteland
met de Wijkvereniging Oosterboer

De Oosterboer in vroegere dagen
Diegene die de Oosterboer al wat verder hebben
verkend, zullen waarschijnlijk al wel geconstateerd
hebben dat de Oosterboer er in vroegere dagen
iets anders uitzag dan nu het geval is. De
Oosterboerweg zoals die thans loopt, was toen
bijvoorbeeld nog niet aanwezig. Als aansluiting op
de weg Meppel-De Wijk liep er een weg vanaf de
Rumptigerbrug ter plaatse van de huidige
Oosterboerweg tot aan de kruising met de
Binnenweg (ingang manege). Daar sloeg de weg af
in oostelijke richting (de huidige Binnenweg) en
sloot dan weer aan op het gedeelte Binnenweg die
is gelegen over de Provinciale weg Meppel –
Eursinge richting Ruinerwold. Even voor de
Provinciale weg was er een aftakking in noordoostelijke richting die aansloot op het weggetje die
thans Kraloweg heet. Dit weggetje liep toen nog
door tot over de spoorlijn naar een drietal
boerderijen. Deze drie boerderijen hebben echter
plaats moeten maken voor het aldaar aanwezige
zandwinningsgat dat nodig was voor de aanleg van
de provinciale weg en de daarin gelegen viaducten.
Een andere weg richting Meppel was de
Blankensteinweg of meer genoemd ’t Zwarte
weggie of Zwarte pad in verband met de kleur van
het afdekkingsmateriaal (sintels). Deze sloot toen
aan op het bosrijke weggetje dat nu nog vanaf de
Oosterboerweg tot achter de manege loopt. Ter
plaatse van de manege had het aansluiting met de
eerder genoemde weg richting Ruinerwold.

Begin dit jaar werd de mogelijkheid geboden om
een bezoek te plannen met de nieuwe
burgemeester Richard Korteland. Het bestuur van
de wijkvereniging Oosterboer heeft deze kans
meteen benut om op deze manier de
burgemeester kennis te laten maken met de
wijkvereniging en het gebouw de Boerhoorn.
Op 3 mei jl. heeft dit bezoek plaatsgevonden. Het
was een informatief gesprek, waarbij aandacht is
besteed aan het ontstaan en de doelstelling van de
wijkvereniging.
In 1977 opgestart als belangen vereniging
Oosterboer met als doel de wensen en noden van
de wijkbewoners uit te dragen naar de
gemeentelijke overheid of proberen deze zelf op te
lossen. Daarna in 1978 verder gegaan als
Wijkvereniging Oosterboer waarbij de nadruk is
komen te liggen op het organiseren van
verschillende activiteiten voor alle leeftijden.
Burgemeester Korteland heeft iets verteld over de
gemeente Papendrecht waar hijzelf vandaan komt
en waar hij wethouder is geweest. Hij onderschrijft
het belang van het in stand houden van
buurtverenigingen om de sociale contacten in de
wijk te kunnen blijven bevorderen. Er zijn goede
contacten met de gemeente, eigenaar van het
wijkgebouw.
Er is door de wijkvereniging de laatste jaren veel
gedaan aan het onderhoud en er is ruim
geïnvesteerd in een nieuwe vloer, nieuwe tafels en
raambekleding.
Na een korte rondleiding door het gebouw hebben
we de burgemeester zowel het eerste als het
laatste exemplaar van de wijkkrant meegegeven en
is er nog even kort gekeken naar de fotoboeken
van de geschiedenis van de wijkvereniging van de
afgelopen bijna 40 jaar!

Situatie in 1978
In ± 1930 is de nieuwe Oosterboerweg aangelegd
vanaf de ingang van de manege tot even over de
Provinciale weg waar de Binnenweg aansluit op de
Oosterboerweg.
Ook de oude Oosterboerschool heeft niet altijd op
de huidige plaats gestaan. Voordat de oude
Oosterboerschool in 1916 werd gebouwd, stond er
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een 1 klassig schooltje naast het winkeltje van Van
Spil aan de Oosterboerweg.
De oorlog heeft ook in de Oosterboer zijn sporen
nagelaten. Tijdens de bevrijding in april 1945
brandden er bij een vuurgevecht zelfs een viertal
boerderijen af. Van deze boerderijen welke bij de
brug stonden, zijn er twee niet meer aanwezig. De
boerderij over de brug is direct herbouwd en voor
de boerderij op Oosterboerweg nr 7 is eerst een
noodboerderij gebouwd. Deze staat er nu nog.
De aanleg van de provinciale weg had voor de
Oosterboer grote gevolgen. De fietsers van en naar
Meppel moesten vanaf die tijd een omweg maken
onder het viaduct door, terwijl ook de auto’s
komend vanaf Meppel deze omweg moesten
maken.
Het thans aanwezige fietspad langs de
Hoogeveense vaart was vanaf die tijd een grote
wens van de bewoners uit de Oosterboer. Helaas
kon dit fietspad er pas komen toen de eerste
woningen in de wijk Oosterboer gerealiseerd
waren.

Waren deze veranderingen in de Oosterboer toen
al ingrijpend, deze stonden echter in geen
verhouding tot wat er nu gebeurt met de
Oosterboer. De boerderij aan de Binnenweg
oostelijk van de Provinciale weg, zal waarschijnlijk
binnen afzienbare tijd de enige zijn in de
Oosterboer, waar het agrarisch bedrijf nog wordt
uitgeoefend.
(*) de huidige Oosterbroekenweg

De Wijkvereniging Oosterboer heeft
weer een jeugd- en een
feestcommissie!
Het bestuur is erg blij om te kunnen melden dat de
wijkvereniging weer officieel een jeugd- en een
feestcommissie rijker is.
De commissie bestaat uit: Jorden de Vries, Patrick
Schippers, Esther Huizer en Ramona Dekkers.
Zij doen hun best om zoveel mogelijk activiteiten
voor jong en oud te organiseren zodat iedereen
plezier krijgt in en rondom de wijkvereniging.
Het team heeft een aantal taken in de commissie
verdeeld om het goed te laten verlopen:
Jorden (coördinator, dj, activiteitenbegeleider) tel:
0618752722/0522-220747
Ramona (planning /activiteitenbegeleidster) tel:
0628301573
Esther (activiteitenbegeleidster) tel:0638036841
Patrick (dj, afdeling inkoop, activiteitenbegeleider)
tel: 0648161051
We hebben een super leuke jaarplanning gemaakt
en we hopen op leuke opkomsten.
Als u iets wilt weten over de activiteiten, kunt u
altijd een van ons bellen.

Het eerste deel van de Oosterboer, Lob C, is gereed.
De Oosterboer- en Anne Frankschool zijn beide in
aanbouw. Linksonder is de Brandemaat te zien. De
ontsluiting van de Oosterboer vindt dan nog plaats
via de Rumptigerbrug. Het latere bedrijventerrein
Blankenstein is nog onbebouwd.
Foto: archief Oud Meppel

Paasmiddag
Zaterdag 15 april Paaseieren schilderen en zoeken.
De dag begon niet zo mooi: koud en nat. Wij waren
al bang dat de paashaas zijn eieren niet kon
verstoppen en er geen kinderen meer kwamen.
Maar niks was minder waar. De opkomst was
reuze. We hebben gezellig met zijn allen eieren
geschilderd, paashazen geknutseld, kleurplaten
getekend en natuurlijk eieren gezocht.
De paashaas kwam vertellen dat hij zijn eieren
kwijt was, en vroeg wie er mee wilde helpen!

Met de aanleg van de provinciale weg (*) werd ook
de oude weg richting Ruinerwold doorkruist en
daardoor afgesloten. Een actie van de bewoners
van de Oosterboer om dit zeer bosrijke en
sfeervolle weggetje dat inmiddels ’t Olde weggie
werd genoemd, vrij te houden voor fietsers en
voetgangers, voor de bewoners over de provinciale
weg en voor recreatieve doeleinden had geen
succes.
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Allemaal in koor was het IKKE en gingen de
vingertjes de lucht in. Dus allemaal mee naar
buiten, eieren zoeken.

ook van een lekker drankje, snoep en
pannenkoeken.

Super gezellig zo’n bingo
Zaterdag 1 april was het dan zo ver en nee het was
echt geen grapje. Misschien dachten sommigen dat
wel, de opkomst was niet zo groot maar het was
wel super gezellig. We hebben een leuke
dierenbingo gedaan met verschillende kleuren en
dieren. In de pauze hebben we lekker wat
gedronken en hebben we wat te snoepen
gekregen, ondertussen hebben we nog met zijn
allen gezongen.

Vol verwachting bij de Paashaas
Het was een hele zoektocht, de laatste drie waren
erg moeilijk te vinden maar gelukkig hadden de
kinderen goeie ogen. Nadat we alle eieren hadden
gevonden, hebben we buiten nog even lekker
gedronken (nu scheen de zon) en gesnoept (alles
gesponsord door de Albert Heijn). Daarna weer
met zijn allen naar binnen om verder te knutselen.
Toen iedereen zijn projectje afhad, zijn de kinderen
naar huis gegaan. Kortom een hele leuke gezellige
drukke dag.

Samen met de paashaas eieren zoeken

Kinderbingo en pannenkoeken eten

Smullen van de pannenkoeken

Sinds april 2017 organiseert Wijkvereniging
Oosterboer weer een kinderbingo voor kinderen
van 3 t/m 12 jaar. De kindermiddag zal als het
aanslaat vaker georganiseerd worden onder leiding
van Esther, Jorden, Patrick en Ramona. De
kinderen genieten niet alleen van de bingo maar

De kinderen vonden de bingo en de cadeautjes erg
leuk. Na de bingo zijn we nog lekker pannenkoeken
wezen eten. Dit was ook geslaagd. Na het eten was
de dag jammer genoeg voorbij. Maar er komt zeker
nog een nieuwe bingo.
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