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Van de voorzitter

Clown Sem

Dit keer een weet - wist u datje:
-

Weet u dat op Zaterdag 23 September
burendag is?
Dat het wijkplatform Oosterboer – Ezinge
haar open dag houdt?
U vanaf 11.00 van harte welkom bent bij
de Boerhoorn (Brandemaat)
Er van alles te doen is voor jong en oud?
Er een grote groep enthousiaste
vrijwilligers mee doen?
Dat het project ‘Schuif-aan’ in Meppel een
groot succes is?
Dat u op onze website hierover meer
informatie kunt vinden?
Dat de wijkvereniging ook tweemaal per
maand kookt?
Dat hiervoor een grote belangstelling is?
Dat onze kok nog wel wat ondersteuning
kan gebruiken!
Dat er elke maandag van 16.00 – 17.00 een
inloopspreekuur is in de Beemd?
Dat Jan Bomers (welzijnswerker) en Henk
den Toom (wijkregisseur) vaak aanwezig
zijn?
U altijd welkom bent, ook zomaar voor een
bakje koffie of thee?
Dat het digitaal platform ‘Meppel voor
Elkaar’ een groot succes is?
Dat we met elkaar Meppel en onze wijk
een stukje mooier maken?

Clown Sem, hier bij het eendjesspel, laat weten dat
hij u graag ziet bij de Burendag. Sem: “Tot ziens op
zaterdag 23 september!”

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.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Wilt u met ons
meedoen? Stuur dan even een berichtje naar:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

De volgende Wijkkrant verschijnt in december.
Bijdragen en reacties:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Hartelijke groet,

www.wijkplatformoosterboerezinge.nl
Volg ons ook op Facebook

Erik Roelofs,
voorzitter Wijkplatform Oosterboer-Ezinge

Het Wijkplatform
- brengt diverse betrokkenen samen
- werkt samen met (vrijwilligers)organisaties in de
wijk
- stimuleert en ondersteunt burgerinitiatieven
- vormt voor bewoners een schakel tussen
gemeente, politie en andere organisaties

Burendag Wijkplatform
Oosterboer- Ezinge
23 september 2017
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Programma:

Burendag Oosterboer-Ezinge
23 september 2017
Het wijkplatform Oosterboer-Ezinge
organiseert alweer voor de vijfde keer
de Burendag.
Evenals voorgaande jaren hebben zich
weer veel bedrijven, verenigingen en
instellingen aangemeld. De kramen
worden opgesteld vanaf het zebrapad
richting het winkelcentrum langs de
Brandemaat naar de Boerhoorn. Dat is
een goede zichtlocatie.

11.00

Opening door de
wijkwethouder Koos
de Vos

11.00 – 15.00

Kramen open van de
deelnemers

12.00 – 15.00

Zeskamp

13.00-14.00

Gratis ijsje voor de
kinderen

Activiteiten:
 Rommelmarkt grote zaal
Boerhoorn
 Pixi Paint: gratis schminken voor
kinderen
 Luchtkussen
 Clown Sem
 Popcorn en suikerspin
 IJskar Huberts gratis ijsje voor de
kinderen
 Workshops :
o Natuurlijke Yoga
Annemieke Kronenburg
o Bollywooddans Sroetie
Patandin

Op 23 september is het landelijke
Burendag en het wijkplatform wil de
bewoners van de Oosterboer en Ezinge,
maar natuurlijk ook alle andere
belangstellenden, uitnodigen om kennis
te maken met wat er allemaal aan
activiteiten in de wijken aanwezig zijn
en om op een gezellige manier kennis te
maken met je “buren”.
De dag zal worden opgeluisterd met
allerlei activiteiten en er is live muziek
door leerlingen van Djembe.

Zie voor het overzicht op de volgende
pagina welke deelnemers er met een
kraam, langs de Brandemaat of rond de
Boerhoorn aanwezig zijn.

Daarnaast wordt er bij voldoende
deelname een zeskamp georganiseerd
op het grote veld naast de Boerhoorn.
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Reflexzone therapie Akke Rozema
Lotus-Care sensi-therapie
Humanitas
Icare wijkverpleegkundige
OBS De Tolter*
OBS Oosterboerschool*
CBS Anne Frankschool*
Pixie Paint
Het Erf
Doomijn Osseweide
Contactpunt Mantelzorg
Bewust Meppel
Repair Cafe
Buurtzorg2 Meppel
Landschapsbeheer
Natuurlijk Stromen
Xtreme Care
Coffee on Tour
Ankie Welness
Stichting Vrienden Hospice Eesinge
Meppel e.o.
Creatief MOLEJA
Fair Trade Meppel
Lekker Multi Culti hapjes
Lumberjack Shack
Indian Dance Shruti
Surinaamse hapjes
Volksdansen
Welzijn Mensenwerk
Gemeente Meppel
Stichting Congo
Stadsbus
Wereldwinkel
Rusland Kinderhulp (jam)
Stichting Jet Brand
Akwaak zwemschool
SusStyling

Wijkplatform Oosterboer-Ezinge en
Wijkvereniging Oosterboer presenteert

ZESKAMP
23 september 2017

Team minimaal 5 maximaal 8 personen
vanaf 8 jaar

Deelname is gratis!
Geef snel een team op via

Wijkplatformoosterboerezinge.nl

*De scholen hebben hun deuren open
van 11.00 – 13.00 uur.
We hopen op een gezellige en
informatieve dag!
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5 vragen aan Jeanet Houwer, lid
Wijkplatform
Waarom maak je deel uit van het wijkplatform
Oosterboer & Ezinge?
Ik werk als Vrijetijdscoach bij Het Erf in Oosterboer,
onderdeel van Stichting Vanboeijen. Bij Het Erf
wonen 130 mensen met een verstandelijke
beperking. Ik probeer deze groep cliënten te
vertegenwoordigen zodat ze niet vergeten worden
bij de wijk Oosterboer.

Bezoek aan De Beemd

Wat inspireert je?
Er gebeuren veel dingen in Oosterboer en hoe
mooi zou het zijn als cliënten van Het Erf ook
betrokken zijn bij de wijk waarin ze wonen.
Hoe geef je dat vorm?
Door bijna elke vergadering aanwezig te zijn en
altijd te denken hoe de cliënten betrokken kunnen
worden bij verschillende dingen die in de wijk
gebeuren, hoe klein het ook kan zijn.
Maar ook vrijwilligers proberen te werven via de
Wijkkrant, maar dat valt nog niet mee.
Wat is een hoogtepunt in de afgelopen periode?
Dat vanaf het moment dat de Wijkkrant gemaakt
wordt, deze gevouwen en rondgebracht wordt
door cliënten van Het Erf. Maar ook dat
verschillende dagbestedingsgroepen zich
gepromoot hebben in de wijkkrant.

Spontane gesprekken bij AH Elzinga
Na goede gesprekken werd het bezoek afgesloten.
College, hartelijk bedankt voor uw komst!

Nieuwe speelvoorzieningen

Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Dat cliënten van Het Erf meedoen in de wijk
Oosterboer. Maar dat buurtbewoners Het Erf ook
weten te vinden als goede buur.

Woensdagmiddag 12 juli mochten kinderen uit het
noordwestelijke deel van de Oosterboer in de
Boerhoorn komen kijken naar de ontwerpen voor
nieuwe speelplekken in de Rozentuin, Kalverwei en
Hogestuk. Deze speelplekken worden opnieuw
ingericht.
De kinderen mochten eerder al hun wensen
kenbaar maken, waarna een drietal bedrijven per
speelplek een tweetal ontwerpen maakten. Uit
deze ontwerpen mochten de aanwezige kinderen
die woensdagmiddag een keuze maken.

Wijkbezoek college
Dinsdag 4 juli, is het college op wijkbezoek geweest
in Oosterboer en Ezinge. Na een lunch bij de
Baander heeft het college gesproken met leden
van het wijkplatform bij de Beemd. Vervolgens is er
een bezoek gebracht aan winkelcentrum
Oosterboer. Het wijkbezoek werd afgesloten met
een bezoek aan de Meeuwenborgh in Ezinge.
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Deze duurzaamheidsuitdaging wordt mogelijk
gemaakt door ABN Amro, gemeente Meppel,
RENDO, Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw A. van der Laan, gemeente Meppel via
telefoonnummer 14 0522 of email postbus@meppel.nl.
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/maakmeppelduurzamer
en via twitter @meppelduurzamer
De kinderen beoordeelden de ontwerpen
Op andere plaatsen in de Oosterboer is eerder ook
al voor deze aanpak gekozen. Medewerkers van de
gemeente Meppel stonden klaar om een
toelichting op de ontwerpen te geven en vragen te
beantwoorden. Meteen na afloop van de
stemming werden de winnende ontwerpen bekend
gemaakt. De aanwezige kinderen en hun
ouders/begeleiders waren erg enthousiast over
zowel de ontwerpen als de wijze waarop zij mee
konden denken. De stemming was eenvoudig want
over het algemeen werd voor iedere locatie een
ontwerp met grote meerderheid gekozen.

Muziek bij de Buren
Muziek bij de Buren is een landelijk evenement
waarbij in 2017 in 15 steden door heel Nederland
op dezelfde dag, zondag 10 december, huiskamerconcerten plaatsvinden. In Meppel gaat het daarbij
om 25 à 35 locaties, waar evenveel muzikanten en
bands uit de regio intieme optredens verzorgen die
allen stuk voor stuk gratis toegankelijk zijn, wat een
groot en divers bereik onder alle lagen van de
bevolking garandeert. De eerste editie in 2016 was
een daverend succes, met in totaal zo'n 85
optredens (verzorgd door in totaal ruim 250
muzikanten), in 28 locaties verspreid over heel
Meppel. In zo'n beetje alle locaties was het
doorlopend druk en menig huiskamer moest
gedurende de middag het bordje 'vol' ophangen.
Muziek bij de Buren Meppel, is hèt huiskamer en
ontmoetingsfestival waarbij juist het
ontmoetingsaspect in combinatie met muziek en
cultuur zorgt voor interactie en sociale contacten
tussen (wijk- en stads)bewoners, en dus tussen
muzikant en bezoeker, tussen jong en oud,
ongeacht rang, stand, kleur en culturele
achtergrond.
Een festival wat anno 2017 in geen enkele stad zou
misstaan, en dus hoopt de organisatie ook dit jaar
weer zoveel mogelijk huiskamers en bewoners uit
zoveel mogelijk wijken in Meppel te kunnen doen
warmlopen voor Muziek bij de Buren.
Meer info: www.muziekbijdeburen.nl

Welke buurt, wijk of dorp heeft het meest
duurzame idee van Meppel en wil dit ook
daadwerkelijk uitvoeren? Doe ook mee met de
wedstrijd Maak Meppel Duurzamer en maak kans
op een geldbedrag voor jullie initiatief.
De gemeente Meppel en N.V. Rendo dagen
inwoners uit om aan de slag te gaan met
energiebesparing en duurzaamheid in eigen wijk,
buurt of dorp.
De wedstrijd wordt feestelijk afgetrapt op de Dag
van de Duurzaamheid 10 oktober aanstaande met
een bijeenkomst in schouwburg Ogterop vanaf
20.00 uur.
In februari 2018 is de presentatie van de
ingediende projecten en reikt een deskundige jury
de prijzen aan de winnaars uit: 1e prijs € 7500,00
en 2e prijs € 2500,00
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het viaduct aan de overkant van de Hoogeveense
vaart. Al deze wegen zijn provinciale wegen. Deze
route wordt de "wandelstok" genoemd. De foto
maakt duidelijk waarom die naam is gekozen.
Achter het voormalige talud van het verwijderde
viaduct ligt nu het benzinestation van Tinq.
Linksonder op de foto niernaast de boerderij van
de familie Weide, later gekocht door het "Drents
Landschap.

Bereikbaarheid Oosterboer jarenlang
een groot knelpunt

Foto: archief Oud Meppel
Om aan te geven hoe lastig het was om in de
beginjaren van de ontwikkeling van de Oosterboer
de nieuwe woonwijk te bereiken hierbij een
luchtfoto uit 1986. De Oosterboer ligt rechts op de
foto. Het ziekenhuis bevindt zich links van de
Hoogeveensevaart. Tussen de wijk Oosterboer en
het stadscentrum ligt een nog geheel agrarisch
"Blankenstein".

De Rumptigerbrug was vanuit de Oosterboer
jarenlang een belangrijk onderdeel van de
toegangsweg van en naar Meppel. De brug was
enkelbaans. Af en toe waren er verhitte discussies
tussen automobilisten over wie voorrang had of
nam.
Foto: archief Oud Meppel

De Oosterboer heeft al een aardige omvang, maar
ontbeert een goede ontsluiting. Oorzaak is de
doorgaande scheepvaart op de Hoogeveensevaart.
Het autoverkeer naar de Oosterboer gaat via de
enige verbinding: de Rumptigerbrug. Die is op de
foto zojuist geopend geweest. Er vaart een schip
richting stadscentrum. Het zou nog jaren duren
voordat de dam, die nu tegenover het ziekenhuis
ligt, gerealiseerd is.

Sudoku
8
9 3
5

1
2 4

9
2 5
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De route voor het autoverkeer vanuit de stad naar
de Oosterboer is omslachtig: bij het ziekenhuis de
afslag nemen en dan om het viaduct heen haaks
uitkomend op de Hoogeveensevaart. Dan linksaf,
onder het viaduct door, terug rijden richting
Meppel naar de Rumptigerbrug en vervolgens bij
de brug rechtsaf de Oosterboerweg op.

8
7 1
2

De route vanaf de Oosterboer naar de stad: vanaf
de Rumptigerbrug rechtsaf en verderop via een
invoegstrook de Hoogeveenseweg vervolgen. Het
verkeer richting Blijdenstein komt vanaf de stad via
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Bouwkamp de groenstrook sterk verwilderd. Deze
strook is helemaal gesnoeid en de wilde scheuten
zijn zoveel mogelijk verwijderd.

Werkgroep Groen gaat aan de slag!
Op 8 juli is de werkgroep Groen, samen met een
aantal buurtbewoners aan het werk gegaan langs
de Bouwkamp.

Voor het snoeien

Na het snoeien
Aan het laatste deel van de Bouwkamp, richting
Oosterboerweg, ligt een greppel. Door wildgroei
was deze greppel nagenoeg dichtgegroeid met
struiken en lag vol met blad van enkele jaren.
De greppel is voor een groot deel weer
leeggemaakt.

Na de oproep in de vorige Wijkkrant voor
vrijwilligers om iets te doen aan het groen in de
wijk, hebben een aantal enthousiaste deelnemers
zich gemeld. De bewoners aan de Bouwkamp
hadden duidelijke wensen t.a.v. het openbaar
groen in hun straat. We kregen een uitgebreid
verzoek inclusief een aantal zeer verhelderende
foto’s.
Het is erg prettig om een project te kunnen
oppakken waarbij al een concreet plan is op basis
van de wensen. In goed overleg met de heren van
de groenvoorziening zijn de vrijwilligers aan de slag
gegaan bij de Bouwkamp.
De bewoners hadden de volgende punten:
Vanaf De Hooge Campen naar rechts, richting de
Oosterboerweg, is zowel links als rechts van de

Voor het snoeien
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De mensen van het groenonderhoud hebben niet
alleen gezorgd voor de borden “Werk in
uitvoering” zodat de vrijwilligers veilig konden
werken, maar hebben ook het snoeihout
afgevoerd. We bedanken alle harde werkers voor
hun bijdrage en hopen dat dit project snel een
vervolg zal krijgen.

De leeggemaakte greppel
Op de hoek van De Hoge Campen met de
Bouwkamp was slecht zicht door de hoge
begroeiing. Hierdoor konden gevaarlijke
verkeerssituaties ontstaan. Hier is flink gesnoeid
zodat de situatie weer overzichtelijk is.

Eén van de hardwerkende vrijwilligers
De werkgroep Groen wil samen met enthousiaste
bewoners uit Oosterboer / Ezinge meer projecten
ondersteunen. Heeft u een idee voor uw eigen
buurt of straat? Meldt dit dan bij ons en probeer
uw medebuurtbewoners te motiveren om ook de
handen uit de mouwen te steken. Het is gezellig,
we zorgen voor een kopje koffie en na afloop kan
iedereen genieten van het resultaat.
Met elkaar kunnen we de mensen van het
groenonderhoud ondersteunen met hun
werkzaamheden en een bijdrage leveren aan het
groenonderhoud.

De hoek van de Hoge Campen met de Bouwkamp
voor en na de snoeibeurt

De werkgroep Groen
Henk Kats, Els Boesjes en Hein van den Heuvel
info@wijkplatformoorsterboerezinge.nl

Er is erg veel werk verzet, waarbij het materiaal dat
bij de Beemd gestald staat, goed van pas is
gekomen.
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Een overzicht van de aangeboden ruimtes vindt u
op www.meppeleruitdaging.nl/ruimtebank
Ook kunt u hier een ruimte aanbieden via het
aanbodformulier.
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar
secretariaat@meppeleruitdaging.nl

De Ruimtebank nu te vinden
op de website van de
Meppeler Uitdaging!
Leden van de werkgroep Verbinding zijn de
afgelopen maanden in gesprek geweest met
Gertjan Holterman en Tineke Knorren van de
Meppeler Uitdaging over De Ruimtebank. We
waren het er helemaal over eens: hiermee maken
we een mooie verbinding met elkaar! Vanaf 1
september is de Ruimtebank dan ook te vinden op
de website van de Meppeler Uitdaging!

Recept
Een makkelijk lekker en gezond groente recept
voor de barbecue of koekenpan.
Deze zomer heb ik weer volop kunnen
experimenteren met allerlei recepten. Regelmatig
is de barbecue aan gegaan. We hebben prachtige
warme dagen gehad met veel zon en hoge
temperaturen. Ik zelf geef de voorkeur aan
schaduw en graag wat minder warm, maar ach,
hier hebben we niets over te vertellen. Je krijgt wat
er is. Aan het eind van de dag kan het fijn zijn om
met wat vrienden iets lekkers op de barbecue te
maken.
Een andere hobby van mij is om leuke kookboeken
te zoeken, zo gauw ik weer een boekenbon krijg
kan ik weer een keuze maken uit kookboeken met
allerlei smaken. Dit recept heb ik in een
barbecueboekje ontdekt. Inmiddels al meerdere
keren gemaakt. Zo makkelijk en zo lekker.

De Ruimtebank is een vraag- en aanboddienst van
ruimtes en locaties. Bedrijven en organisaties
bieden op de Ruimtebank ruimte aan die kosteloos
beschikbaar wordt gesteld aan verenigingen,
stichtingen of burgerlijke initiatieven in de
Gemeente Meppel. Bijvoorbeeld voor vergaderen,
workshops of bijeenkomsten. De aanbieder mag
een tegenprestatie of wederdienst vragen die past
bij het karakter van de aanvrager.
De Ruimtebank is een onderdeel van de Meppeler
Uitdaging en een initiatief van het Wijkplatform
Oosterboer/Ezinge.
Hieronder leest u de voorwaarden die verbonden
zijn aan het gebruik van de Ruimtebank. Bij het
doen van een aanbod of aanvraag gaat u akkoord
met deze voorwaarden.

Hiervoor heeft u nodig:
2 grote vleestomaten.
Enkele teentjes knoflook.
bladpeterselie
Kruiden. Laat het zout nu eens weg. Ik gebruik
daarvoor een zoutarme kruidenmix van Verstegen
(potjes met blauw dekseltje). Eventueel wat
chilipeper of chilisaus
Olijfolie.
Een barbeque of een koekenpan, maar dan het
liefst een grillpan.

✓ Het gebruik van de aangeboden ruimte dient
een maatschappelijk doel.
✓ Het gebruik van de aangeboden ruimte is niet
bestemd voor feesten en partijen.
✓ Het gebruik van de aangeboden ruimte heeft
geen commercieel doel.
✓ De gebruiker levert de ruimte in oorspronkelijke
staat weer op. Schoon en netjes.
✓ De aanbieder en aanvrager stemmen onderling
de sleutelprocedure met elkaar af. Dit gaat buiten
de Meppeler Uitdaging om.
✓ De aanbieder en aanvrager stemmen onderling
het eventuele gebruik van cateringmogelijkheden
met elkaar af. Dit heeft geen commercieel doel.
✓ De aanbieder en aanvrager bepalen onderling
de tegenprestatie en de uitvoering daarvan.
✓ De Meppeler Uitdaging is niet aansprakelijk
voor mogelijke schade bij een van de partijen.
✓ De Meppeler Uitdaging mag een aanbod,
aanvraag of match gebruiken voor publicitaire
doeleinden.

Snijd de tomaten in enkele dikke plakken van
ongeveer 1,5 cm. Leg ze op en bord. Strooi
daarover de kruiden en enkele druppels olie. Keer
ze om en doe aan de andere kant hetzelfde. Verhit
een beetje olie in een koekenpan, of gebruik een
barbeque ( je wilt een matig heet vuur). Leg de
schijven in de hete pan of op het rooster van de
barbeque. Na een paar minuten omkeren en
rooster ze nog 5 minuten tot ze goudbruin zijn. (
let goed op dat ze niet aanbranden). Leg ze op
een schaal, meng de geperste knoklook met de
olijfolie schep dat met een lepeltje op de schijven.
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lekker. Ze zullen bij de Burendag op 23 september
ook weer aanwezig zijn.

Hak de blaadjes fijn en strooi dat met een likje
chilisaus over de tomaten.
Smakelijk eten.
Hay.

Eetcafé in de Boerhoorn groot succes!
Op 19 juni is het eetcafé in de Boerhoorn van start
gegaan. 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. We kunnen
maximaal 20 gasten ontvangen, dus vooraf even
doorgeven dat je wilt komen eten. In principe
graag voor vrijdag van de week ervoor in verband
met de voorbereidingstijd. De kok weet dan voor
hoeveel mensen er gekookt moet worden.
Mocht iemand zich geroepen voelen of het leuk
vinden om ook te koken dan horen we dat graag!
Bij voldoende deelname kunnen we dan na
september het eetcafé elke maandag open doen.
Suggesties voor maaltijden zijn ook altijd welkom.

De op de Slow Smokers bereide gerechten vallen
goed in de smaak bij de bezoekers

Het eetcafé is een leuke manier om nieuwe
contacten op te doen en gezellig samen te eten.
Voorlopig is het eetcafé in de oneven weken op de
maandag geopend! U bent dus welkom op
onderstaande data:
11 en 25 september; 9 en 23 oktober; 6 en 20
november; 4 en 18 december.
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.
Het eetcafé is een activiteit van de Wijkvereniging
Oosterboer, maar voor iedereen toegankelijk.

Halloween

BBQ bij het eetcafé valt in de smaak bij
de deelnemers
Het eetcafé had voor 31 juli een BBQ
georganiseerd. Dat was een groot succes getuige
de vele deelnemers op bijgaande foto’s.
Onze vaste kok kon op deze manier ook zelf een
keer lekker genieten zonder in de keuken te staan.
We willen Astrid Vos en haar man bedanken voor
het beschikbaar stellen van hun slow smokers en
de goede verzorging! Het eten was bijzonder
11

Activiteiten jeugd- en feestcommissie
WVO
9 september Omgekeerde Disco
18.30-20.00 uur kinderen 6 t/m 9 jaar
20.00-22.00 uur kinderen 10 t/m 12 jaar
16 september Kledingbeurs
23 september Burendag en Bingo 20.00 uur
27 september Filmmiddag 14.00 uur
7 oktober
Prins(es) Disco
18.30-20.00 uur kinderen 6 t/m 9 jaar
20.00-22.00 uur kinderen 10 t/m 12 jaar
21 oktober
Kinderbingo 14.00 uur
22 oktober
Halloween Kids
4 november
Bingo 20.00 uur
11 november Filmmiddag 14.00 uur
25 november Sinterklaas
9 december
Kerstmarkt
23 december Kerstgala

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

De activiteiten van de wijkvereniging
Oosterboer
Peuteractiviteit:
 Peuterspeelmorgen (0-4 jaar);
donderdagmorgen
Volwassenenactiviteiten:
 Biljarten; maandagavond
 Eetcafé; maandag (oneven week)\
 Gymnastiek; dinsdagmorgen door Welzijn
Mensenwerk
 Yoga; dinsdagmorgen en –avond door
Natuurlijk-Stromen
 Badminton; dinsdagavond gymzaal
Oosterboer
 Gym en sportclub; woensdagavond
gymzaal Oosterboer
 Bridgen; woensdagavond
 Klaverjassen; woensdagavond (oneven
week)
 Schaken; woensdagavond (even week)
 Darten; vrijdagavond
 Handwerkclub; vrijdagmorgen (even week)

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 voor
niet leden. Het is een kleinschalige en gezellige
opvang. De Boerhoorn ligt vlak naast de
Oosterboerschool en de Anne Frankschool.
De groep draait onder enthousiaste leiding van drie
juffen en een inval-juf.

Verhuur zalen:
Het wijkgebouw “De Boerhoorn” heeft 2 zalen die
beschikbaar zijn voor verhuur: De grote zaal en een
jeugdruimte “De Flits”. Neemt u hiervoor contact
op met Bertha Nijhuis: tel. 0522-259295
Zoals u ziet organiseert de wijkvereniging voor elke
leeftijd wel een leuke activiteit.
Voor slecht € 10,00 ( met machtiging voor
automatische incasso) of € 12,50 (zonder
machtiging) bent u (met uw gezin) al lid.
U kunt zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier op de website:
www.wijkverenigingoosterboer.nl u kunt ook
mailen naar info@wijkverenigingoosterboer.nl

Voor meer informatie over bijv. de invulling van de
ochtend kunt u contact
opnemen met Irma Roelofs (240988).
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