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Voorwoord
Op deze plaats stond altijd een voorwoord van Erik
Roelofs. Tot voor kort voorzitter van het
Wijkplatform Oosterboer-Ezinge. Inderdaad, tot
voor kort. Erik heeft een nieuwe baan en verhuist
binnenkort naar Twente.
Het Wijkplatform moet het nu doen zonder
voorzitter omdat de functie nog niet is ingevuld.
Desondanks staan de werkzaamheden niet stil. In
dit nummer treft u daarover een aantal bijdragen
aan.
Zo is een werkgroep van start gegaan die zich gaat
bezighouden met de voorbereidingen van de
Wijkaanpak. De werkgroep groen is actief geweest
door het planten van een groot aantal struiken en
het plaatsen van een bijenhotel langs de
Oosterbroekenweg. Het moet ervoor zorgen dat
het voor de bijen in de Oosterboer aantrekkelijker
wordt.
Graag willen we een groot compliment maken aan
de cliënten van Vanboeijen die de krant vouwen bij
Multi Pack en de stoere bezorgers die de krant
bezorgen in de Vlinderbuurt. Daarover krijgen we
nooit opmerkingen. Graag zouden we ze eens op
deze plaats met een mooie foto in het zonnetje
zetten. De wet op de privacy verhindert dat
jammer genoeg.

Wijkkrant gemist?
Wat te doen als de
Wijkkrant niet bij u is
bezorgd?
Graag even een
berichtje naar:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
Wij kunnen dan de bezorger daar op aanspreken.
Extra kranten liggen altijd bij Bakker Steenbergen
in het winkelcentrum in de Oosterboer.
Alle Wijkkranten staan ook op de website van het
Wijkplatform onder het kopje ‘Nieuws’
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/nieuws

Het volgende nummer van de Wijkkrant verschijnt
in maart.
Tot slot willen we alle bewoners van de Oosterboer
en Ezinge prettige feestdagen en een voorspoedige
jaarwisseling wensen.
Redactie

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.
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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kan iets moois ontstaan. Waar ik met plezier op
terugkijk is de samenwerking met de studenten
van Windesheim. Die kunnen iets betekenen voor
het Wijkplatform. Van hen heb ik de betekenis van
Facebook geleerd.’

Voorzitter Erik Roelofs neemt afscheid
Soms dient zich een kans aan waar je moeilijk nee
tegen kan zeggen. Het overkwam Erik Roelofs,
voorzitter van het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge.
Hij kreeg een tip over de vacature van manager bij
het Hospice in Enschede. Tot dan was hij werkzaam
bij De Noorderboog in Meppel, maar stond open
om nog een keer te veranderen van baan. Na zijn
sollicitatie kwam alles in een stroomversnelling
want het bericht dat hij was benoemd liet niet lang
op zich wachten. Zelfs de verkoop van zijn huis en
de koop van een andere verliepen in
sneltreinvaart. En zo kon het gebeuren dat Roelofs
tijdens de Burendag op 22 september afscheid nam
van het Wijkplatform. Tijdens een korte toespraak
werd hij in het zonnetje gezet en kreeg hij een
passend geschenk aangeboden.

Zaterdag 22 september keek Erik Roelofs eens
goed om zich heen en constateerde dat de
Burendag goed in de steigers staat: ‘We begonnen
met niet meer dan vier kramen en kijk nu eens om
je heen.’

Het was tijdens de eerste Open Dag, zes jaar
geleden, dat Roelofs via Hay Janssen in contact
kwam met het Wijkplatform dat op dat moment
nog niet zo lang bestond. De uitnodiging om eens
een vergadering bij te wonen werd geaccepteerd.
‘Het duurde niet lang of ik was voorzitter’, vertelt
de goedlachse Roelofs. ‘In het begin waren er geen
vastomlijnde plannen. Opkomen voor de belangen
van beide wijken was het idee. We hebben ronde
tafelgesprekken gevoerd bij mensen thuis, maar
ook in het winkelcentrum. Daaruit kwam de
wijkanalyse voort, waarmee in de Koedijkslanden
al ervaringen waren opgedaan. Ingrid van Hout kon
het proces en de uitwerking van de wijkanalyse,
een intensieve bezigheid, combineren met haar
studie. Zij heeft daaraan een grote bijdrage
geleverd. De wijkanalyse was het startpunt voor
meer gerichte activiteiten van het Wijkplatform. Zo
ontstonden de werkgroepen Groen en Verbinding,
maar ook “Meppel voor elkaar”, de “Ruimtebank”
en de “Meppeler uitdaging”.’

Els Boesjes overhandigde het geschenk aan Erik
Roelofs. Tot zijn verrassing kwam een
heggenschaar, een niet alledaags afscheidscadeau,
tevoorschijn.
‘Er is overleg geweest met mijn vrouw’,
constateerde Erik Roelofs snel. ‘Mijn oude schaar
ging vorige week kapot.’ Met het oog op zijn
afscheid zag hij meteen een mooie metafoor. ‘Je
snoeit wat weg, maar er komt iets moois voor in de
plaats.’

Erik Roelofs was nauw betrokken bij deze nieuwe
ontwikkelingen. ‘Mijn drive was om mensen met
elkaar in contact te brengen, iets samen doen met
anderen. Ik kan terug kijken op zes mooie jaren.
We hebben twee prachtige wijken met veel groen
en mensen die willen en opkomen voor hun
belangen, met capaciteiten waar je gebruik van
kunt maken. Met de wijkaanpak die eraan komt

Erik Roelofs neemt met een goed gevoel afscheid
van zijn wijken en zegt tot slot toe om volgend jaar
de Burendag te bezoeken.
3

Brandemaat 30 kilometer

Groenafval

Nog dit jaar zal de Brandemaat over een grotere
lengte dan tot nu toe een 30 kilometerzone
worden.

Waarom ligt groenafval wat uit de sloten komt zo
lang op de kant? Regelmatig wordt deze vraag
gesteld. Natuurlijk willen we ons park graag schoon
en opgeruimd hebben, maar er zijn situaties dat
het niet anders kan.
Het Waterschap (WDOD) onderhoudt de sloten en
andere watergangen. Dat houdt in dat bij het
schoonmaken van de watergangen regelmatig
waterplanten uit het water wordt geschept. Dit is
nodig om er voor te zorgen dat het water goed kan
doorstromen.
Het Waterschap zorgt er voor dat er steeds nieuw
water in onze sloten ingelaten wordt en ook weer
afgevoerd. Zo wordt doorlopend het waterpeil
bepaald, en het water ververst.

Dat is de uitkomst van de behandeling van het
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) in de raadscommissie van 4
oktober.
Wethouder Roelof Pieter Koning heeft
desgevraagd toegezegd dat de 30 kilometer zone
op de Brandemaat eerder ingaat. Dat besluit was al
genomen voor de behandeling in de
raadscommissie deelde hij mee. In de nabijheid
van de twee basisscholen mag dan geen vijftig
kilometer meer worden gereden. Tot voor kort
ging de 30 kilometerzone in vlak voor de afslag
naar het Sint Pietersland.

Op deze foto ziet u een voorbeeld van groenafval
wat op de waterkant gelegd is.
Groenafval wordt voor enige tijd op de kant gelegd
zodat het water er uit kan lopen om waterdieren
de kans te geven om weer terug in het water in
komen. Dit is bij wet verplicht.
Dit bord bij het Sint Pietersland wordt verplaatst
naar een plek nabij Westerd.

Vaak zijn er mensen van de hengelsportvereniging
bij aanwezig om vissen die soms tussen het groen
liggen, terug in het water te zetten.
Na enige tijd wordt het afval, niet door het
waterschap, maar door de gemeente Meppel
opgeruimd en afgevoerd.

Het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge is blij met
deze aanpassing op de Brandemaat. In onze optiek
is het logisch om in de buurt van scholen een dertig
kilometerzone te hebben.

Weet u dat u zich hierover en over andere
wetenswaardigheden kunt informeren op de site
van het Waterschap: www.wdodelta.nl

Aan een veel gehoorde klacht van ouders van de
schoolgaande jeugd, als het gaat om de
verkeersveiligheid in de Oosterboer, komt op deze
manier een einde.

Hay Janssen
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Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van
iedereen die actief is in de Oosterboer, de
zogenoemde actoren. Daartoe horen natuurlijk de
allereerst de bewoners, maar ook instellingen,
instanties, winkeliers, scholen et cetera. Met veel
partijen zal overlegd gevoerd gaan worden. Nu al
wordt bekeken hoe dat het best en op de meest
effectieve wijze kan gebeuren. Op dit gebied laat
de Werkgroep zich graag informeren. Het tijdstip
waarop naar buiten wordt getreden is nu nog
moeilijk te zeggen.

Wijkaanpak Oosterboer
De Oosterboer bestaat ruim veertig jaar. Reden
voor het College van Burgemeester en Wethouders
om te kijken hoe de wijk zo ingericht kan worden
dat hij weer jaren meegaat. Wat moet daarvoor
gebeuren? De werkgroep Wijkaanpak Oosterboer
geeft een eerste aanzet tot de voorbereiding van
de plannen. Deze werkgroep bestaat grotendeels
uit inwoners van de Oosterboer en leden van het
Wijkplatform.

De mogelijkheden om studenten via een gerichte
opdracht bij het proces te betrekken worden nader
bekeken.
Kortom de Werkgroep loopt zich warm en
ambtelijk wordt een aanzet gegeven tot het
schrijven van een startnotitie. Wijkwethouder Jaap
van der Haar woonde de eerste bijeenkomsten bij
en is zeer geïnteresseerd in het proces.
Een drietal leden van de werkgroep heeft onlangs
een congres in Groningen bijgewoond waarbij de
Wijkaanpak als thema centraal stond. Daar waren
niet alleen mogelijkheden om lezingen en
inleidingen te volgen, maar was er ook gelegenheid
om drie wijken te bezoeken. In de loop van de dag
werd er door de congresgangers ook onderling veel
informatie uitgewisseld. De bijeenkomst werd als
zeer leerzaam ervaren.
Een luchtfoto uit de jaren tachtig. De Oosterboer in
wording. De eerste lobben zijn al volgebouwd. De
Anne Frank en Oosterboerschool zijn in gebruik.
Aan de Brandemaat staat de Micromarkt, de eerste
winkel. De oude Oosterboerweg is duidelijk te zien,
net als het viaduct over de Hoogeveense Vaart.
Rechtsonder is het Shell tankstation.
Foto: archief Oud Meppel

De komende maanden zullen in het teken staan
van oriëntatie. De vraag die dan volgt is aan welke
impulsen, om de Oosterboer weer
toekomstbestendig te maken, behoefte is. Dat gaat
verder dan ‘schoon, heel en veilig’ alleen.
Iedereen die zijn of haar deskundigheid wil
inbrengen bij de Werkgroep kan zich per mail
aanmelden: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Inmiddels zijn er een aantal vergaderingen geweest
en is er gekeken wat er aan beleidsstukken ligt
zoals bijvoorbeeld de Wijkanalyse, het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, het
Dynamisch Uitvoeringsplan Structuurvisie, het
Burgerbelevingsonderzoek en de Wijkscan. Deze
stukken zijn met alle leden van de Werkgroep
Wijkaanpak Oosterboer gedeeld zodat die zich een
beeld kunnen vormen van de huidige stand van
zaken.

Een keer als belangstellende een vergadering
bijwonen? Dat kan! Opgave bij bovenstaand
mailadres.
In volgende wijkkranten zullen we regelmatig
berichten over de stappen die zijn genomen.
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Kindertuintjes

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.
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.

Bij het volkstuincomplex Blankenstein hebben
afgelopen zomer een aantal kinderen
veel plezier beleefd aan hun tuintje. Eind
september werd de zomerperiode afgesloten met
een klein feestje. Ook kregen de kinderen een klein
cadeautje: een flesje met wat zaadjes erin.

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

Op het etiket stond: ‘2018 Een zomer om nooit te
vergeten’. En zo was het ook! Droog en warm!
Dit betekende dat de oogst dit jaar wel tegen viel.
Desalniettemin kijken we terug op een hele
gezellige periode, waarin we veel hebben geleerd.

ZAP-pers gezocht

Een mooi verhaal over een meisje. Zij heeft ook
een tuintje. Zij oogstte veel droogboontjes en
stopte alles in haar vestzak. Ze zei: ‘Voel eens?
Weet je hoe dit voelt? Naar rijkdom!’
Een leermoment voor ons allemaal. Op onze
tuintjes leren we ons te verwonderen over kleine
‘ogenschijnlijk’ dingen!

ZAP-pers zijn Zwerf Afval Pakkers, mensen die hun
buurt netjes houden en zwerfafval opruimen. De
gemeente Meppel wil deze ZAP-pers graag in het
zonnetje zetten. Daarvoor is een overzicht nodig
van wie dat zijn.
Ook mensen die een ondergrondse container
hebben geadopteerd horen bij deze groep. Zij
zorgen ervoor dat de omgeving van de
ondergrondse in hun buurt netjes blijft.

Gezamenlijke afsluiting van de zomerperiode
Een periode is afgesloten en in april hopen we
weer te starten met onze kindertuintjes!
Fijne feestdagen voor iedereen!

Bent u ZAP-per of kent u er één? Geef het door!
Ook als u zelf ZAP-per wilt worden, kunt u zich per
mail melden bij de gemeente Meppel:
postbus@meppel.nl of per telefoon: 14 0522

Wil Vreugdenhil-Storm

6

Vrijwilligers richten het bijenhotel in.
Op zaterdag 3 november heeft de werkgroep
Groen van het Wijkplatform Oosterboer Ezinge
samen met de vrijwilligers van het project Bijen en
Vlinderparadijs en vrijwilligers voor de
Natuurwerkdag verder gewerkt aan de realisatie
van dit project. Het toekomstige Bijen en
Vlinderparadijs komt in het Ringpark aan de
Oosterbroekenweg, gelegen tussen de Binnenweg
en de Hoogeveenseweg.

De werkgroep wil alle deelnemers nogmaals
hartelijk bedanken voor hun inzet.
In het voorjaar zal de werkgroep de volgende
stappen zetten om het project verder vorm te
geven. We zoeken nog steeds vrijwilligers om in de
toekomst ook te kunnen zorgen voor het
onderhouden en verder uitbouwen van dit gebied.
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen
naar: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
In Meppel werken Landschapsbeheer Drenthe, de
gemeente Meppel en het Wijkplatform
Oosterboer-Ezinge in het kader van ‘Nederland
zoemt’ samen bij het realiseren van het Bijen en
Vlinderparadijs langs de Oosterbroekenweg.

Bijenhotel
Het planten van de struiken
De groep heeft tientallen struiken geplant en een
bijenhotel geplaatst en ingericht. Het was prachtig
weer, ondanks dat het ’s morgens eerst best nog
wel koud was. Met een groep van zo’n 12
deelnemers is er hard gewerkt, onder het genot
van koffie, thee en een broodje. In Meppel waren
er op deze dag nog 5 projecten en in heel Drenthe
zelfs 80.
Na het planten van een vijftal fruitbomen in het
voorjaar was de activiteit op de Natuurwerkdag de
volgende stap voor het realiseren een Bijen en
Vlinderparadijs.
Het is goed om te zien dat er nog zoveel mensen
zijn die de natuur een warm hart toedragen! De
deelnemers kregen na afloop van
landschapsbeheer Drenthe een mooi bouwpakket
voor een vogelhuisje.

Bijen, niet iedereen is er fan van. Onterecht
eigenlijk, want bijen zijn eigenlijk alleen maar heel
erg nuttig voor mens en natuur.
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Het is dan ook een slechte zaak dat de bij met
uitsterven bedreigd wordt. Ruim driekwart van
onze landbouwproducten is afhankelijk van bijen:
bijen zorgen er namelijk door bestuiving voor dat
planten zich kunnen voortplanten. Als de bijen er
niet meer zijn, zullen onze landbouwproducten op
termijn schaars worden. Fruit, groente, koffie,
cacao of noten zullen dan misschien niet meer
verkrijgbaar zijn. Om dat te voorkomen, kun je de
bijen een handje helpen. Hoe dan? Bijvoorbeeld
door een bijenhotel in je tuin te zetten.
Een bijenhotel is een plek, door mensen gecreëerd,
waar wilde bijen hun eitjes kunnen leggen. Bijen
leggen hun eitjes in ‘gangen’, dus bijvoorbeeld in
holle stengels van bamboe of riet. Ook gaatjes die
in hout zitten, zoals in oude boomstammen, zijn
voor bijen geschikt om eitjes te leggen. Dit zijn
vaak gaatjes die al eerder gemaakt zijn door
andere insecten. Daarnaast zijn er bijen die zelf
gaatjes in de grond of in leem maken om daar hun
eitjes achter te laten. De gaatjes worden door de
bijen gevuld met stuifmeel. Vervolgens wordt er
een eitje in gelegd en dan wordt het gaatje door de
bijen ‘dichtgemetseld’ en achtergelaten. Het duurt
16 tot 24 dagen voor de eitjes van een bij
uitkomen, en een koningin legt in het hoogseizoen
zo’n 2000 eitjes per dag!
Hoe je zelf een bijenhotel kunt maken kan je
vinden op de website:

Berichten over uw buurt
In enkel stappen kunt u zich via de website
zoek.overheid.nl inschrijven voor de emailservice
‘Berichten over uw buurt’. Hiermee ontvangt u
besluiten en andere berichten die door
gemeenten, provincies en waterschappen via
‘Overheid.nl’ gepubliceerd worden. U kunt het
type bericht instellen en van welke organisaties u
deze berichten wenst te ontvangen.

Wijkplatform
Wijk- en dorpsgericht werken is een gezamenlijke
aanpak van wensen en problemen om de
leefbaarheid te verbeteren en de
verantwoordelijkheid van bewoners voor hun
eigen woonomgeving te verbeteren.
Iets bespreken?
Stuur ons uw opmerking of vraag en bespreek deze
in een vergadering van het Wijkplatform.
U bent van harte welkom:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Burendag Oosterboer-Ezinge 2018
Tijdens de landelijke Burendag 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 de kramen opgesteld
langs de Brandemaat vanaf het zebrapad richting
de Boerhoorn.
Johan Koos van Lenthe, voorzitter van
Wijkvereniging Oosterboer, verrichtte de officiële
opening. Daarna werd Erik Roelofs, voorzitter van
het Wijkplatform in het zonnetje gezet. Hij vertrekt
uit Meppel en Burendag was een goed moment om
afscheid te nemen. ’s Middags was er een
optreden van kindercircus Okidoki. Vanwege de
temperatuur vond het optreden plaats in de
gymzaal. De enthousiaste jeugdige artiesten
trokken veel belangstelling bij hun optreden.
De commissie Burendag, kan terugkijken op een
geslaagde dag.
De fotocollage op de volgende pagina geeft een
goed beeld van de Burendag.

http://www.buitenlevengevoel.nl/bijenhotelmaken/

Rebus
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Plomp en (grote) Wederik. De oeverzones zijn
gevarieerd qua landschap, dus met ruigte
gedeeltes, jong broekbos, open water met
waterplanten en her en der kruidenrijk grasland.
Het Drentse Landschap doet hier weinig aan
beheer,
waardoor er veel natuurlijke processen
plaatsvinden, wilgen en elzen kunnen zich volop
ontwikkelen.
Langs de waterkant ontstaat een vegetatie van riet,
wat aantrekkelijk is voor diverse vogelsoorten zoals
rietgors, karekieten, snor, rietzanger. De variatie in
leefgebieden maakt dat veel soorten zich er thuis
kunnen voelen

Panjerd-Veeningen grote waterberging
en natuur
Natte voeten in Meppel
Het is inmiddels weer jaren geleden maar toch
herinneren zich de Meppelers de hoge
waterstanden in 1998. Wij woonden al weer
enkele jaren in de Oosterboer en hadden water in
de kruipruimte van ons huis tot enkele centimeters
onder de vloer.
Er waren mensen in de buurt die met een
waterpomp water wegpompten, maar dat hielp
niet echt.
Het was een spannende periode. Wat als het water
nog hoger zou komen en het huis zou instromen?
Gelukkig is het niet zo ver gekomen.
Nu ligt er aan deA28 tussen Meppel en Hoogeveen
de waterberging Panjerd-Veeningen. In 2009 is
besloten, na de extreme wateroverlast van eind
1998, waterbergingsgebieden in te richten. In Juli
van dit jaar is Panjerd-Veeningen, met de verderop
gelegen waterberging Traandijk, officieel in gebruik
genomen. Het waterschap wil hiermee
neerslagpieken tijdelijk parkeren. Meppel en
omgeving wordt hiermee gevrijwaard van natte
voeten.

Hoe werkt deze berging.
Door het openen van de inlaat stroomt deze
tijdelijke waterberging in ongeveer 24 uur vol. Er
kan hier dan ruim 800.000 m3 water worden
geparkeerd. Dat zijn ruim 20.000 tankwagens. Het
peil in de berging stijgt dan met ongeveer twee
meter tot maximaal NAP +5.30 meter. Er zijn grote
dijken rondom aangelegd. Er is een waterinlaat
(inde vorm van een balgstuw) en een wateruitlaat
gebouwd. De gevulde balg houdt het water uit de
Hoogeveense vaart tegen. De balgstuw is een
rubberen zak gevuld met water. Als het water in de
Hoogeveense vaart te hoog wordt en
wateroverlast in Meppel dreigt, laat het
waterschap de balgstuw leeglopen.
Het water van de Hoogeveense vaart kan dan de
berging instromen. Later kan het water- onder vrij
verval-via het uitlaatwerk aan de westzijde van de
plas weer wegstromen naar de Hoogeveense vaart
(rechts op de kaart) Deze uitlaat heeft ook een
vistrap. Vissen kunnen hier heen en weer
zwemmen. In een bergingssituatie sluit de
vispassage om het wegstromen van water te
voorkomen.

De Panjerd ligt ten noorden van de A28
Natuurgebied in ontwikkeling
De voormalige zandwinlocatie Panjerd-Veeningen
van het Drentse landschap is waterberging
geworden en is een natuurgebied in ontwikkeling.
Langs deze waterberging ligt een fietspad en is een
uitkijkplaats. Bij de inlaat (balgstuw) en het
kijkpunt zijn mooie vergezichten. Bij het kijkpunt
maar ook elders in dit gebied kan men prima
vissen.

En zo is onze wijk de Oosterboer voor de toekomst
beschermd tegen natte voeten.
Hay Janssen.
Bron: Roelof Hoving, WDODelta.

Dit gebied wordt beheerd door het Drentse
Landschap. Het is in ontwikkeling en er groeien nog
geen speciale soorten. Er is o.a. Kattenstaart, Gele
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Eigenlijk kun je het wel woekeren noemen, deze
plant hoort niet thuis in onze wateren, maar is er
waarschijnlijk in terecht gekomen doordat een
aquariumliefhebber zijn waterplantjes in het water
heeft gegooid. Deze plant zorgt er voor dat in erg
korte tijd watergangen dicht groeien en zo de aanen afvoer belemmeren van water. De hoge
temperaturen van afgelopen zomer zorgden voor
ideale groeiomstandigheden. In een paar maanden
tijd was het kanaal al helemaal dicht gegroeid.
Ik had al eerder gezien dat de Hoogeveense vaart
tot enkele centimeters onder de oppervlakte
begroeid was met waterplanten. De waterkwaliteit
kan achteruit gaan door verstikking van het water,
ander waterleven kan dood gaan. Er is geen
doorstroming meer. Er kan niet meer gevist
worden.
Eerder al in 2017 is er ook door het Waterschap
Drents Overijsselse Delta een poging gedaan om
deze plant te verwijderen door met een maaiboot
door het kanaal te laten gaan. Deze snijdt de
waterplanten af maar de wortels blijven zitten. Nu
is er een harkboot ingezet die de waterplanten met
wortel en al uittrekt. Om die harkboot ruimte te
geven zijn grote overhangende takken weggehaald.
Ook vrijwilligers van de Meppeler
Hengelaarsvereniging hebben op een zaterdag de
kanten gesnoeid en gemaaid zodat de harkboot
over de gehele breedte van het kanaal kan maaien.
Laten we hopen dat dit een goede oplossing is om
deze problemen aan te pakken.

Belevenissen van een amateur kok
Vanochtend besloot ik om straks eens te gaan
kijken wat er toch gaande is in de Hoogeveense
vaart. Ik had al gezien dat er mensen in een rubber
bootje langs de kant in de vaart, takken aan het
snoeien waren.
En er was nog meer bedrijvigheid met mensen en
bootjes.
Eerst besloot ik om de maaltijd voor vanavond voor
te bereiden, ik had onlangs een recept gevonden
wat me erg lekker leek. Het is een stoofschotel. Ik
hou van stoofschotels, zo maak ik ook af en toe
Marokkaanse stoofschotels, die worden van
origine in een tajine gemaakt, maar ik gebruik
daarvoor een gewone pan. Alleen de geuren al
door de kruiden die er bij gebruikt worden.
Heerlijk.
Wat ik nu ga bereiden noem ik een herfststoofpot
door de groenten die er voor gebruikt worden.
Ingrediënten
250 gram runderlappen, 2 eetlepels olie of
vloeibare margarine, 1 eetlepel tomatenpuree,
tijm ( vers of uit een potje), 1 ui, 2 stengels
bleekselderij, 1 winterwortel, een stuk knolselderij,
een stuk koolraap, peper en 200 ml heet water.
Bereidingswijze
Snij de runderlappen in stukken en bestrooi ze met
peper, bak het vlees in de hete olie aan alle kanten
bruin en bak vervolgens de tomatenpuree kort
mee. Voeg het hete water en wat tijm toe en stoof
het vlees 1 uur met de deksel gesloten.

Hay Janssen en….. Eet lekker !

Sudoku

Snij de ui in kleine stukjes, de bleekselderij in
boogjes, de wortel in plakken en de knolselderij en
koolraap in flinke stukken. Wanneer het vlees een
uur heeft gestoofd doet u deze groente er bij en
stooft u alles in nog eens 20 minuten gaar. Deze
maaltijd is vooral lekker met gekookte
aardappelen.
De stoofpot zet ik voorlopig weg en de aardappelen
kook ik tegen etenstijd.
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Dan nu naar de Hoogeveense vaart waar volop
gewerkt wordt.
Hier en ook op sommige andere plekken in de
watergangen in de Oosterboer groeit een exotische
waterplant, De Cabomba.
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Kijk voor actuele informatie over Ezinge naar de
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/VreugevuurEzinge

Vreugdevuur in Ezinge
Ook dit jaar wordt op Oudejaarsavond het
traditionele Vreugdevuur in de Ezingebuurt
aangestoken. De voorbereidingen voor het vuur
zijn al geruime tijd aan de gang. Elk jaar stellen
diverse ondernemers pallets ter beschikking aan de
bouwers van het vuur. Deze groep kan ook altijd
afvalhout gebruiken, mits het schoon is. En dan
bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid de
kerstboom af te leveren bij de bult.

Wat is er te doen bij u in de wijk
Sport en bewegen
Iedere week op dinsdag van 10.30 – 11.15 kunt u in
beweging komen. De lessen worden gegeven door
mevrouw Boxem. Vanaf september worden er 35
lessen gegeven. Tijdens de schoolvakanties zijn er
geen lessen. De kosten zijn € 70,00
Geheugensteunpunt
Op maandagmiddag van 15.00 – 16.30 uur kunt u
in het Wijkpunt Oosterboer-Ezinge terecht voor
informatie, een gesprek of geheugentraining.

Noeste arbeid leverde in 2017 deze bult op.
Foto: Facebook Vreugdevuur Ezinge
Op Oudejaarsavond verzamelen zich op het terrein
gelegen tussen de Papaverstraat, Leliestraat en
Tulpenstraat niet alleen talloze buurtbewoners,
maar ook veel oud-buurtbewoners. Het is voor
velen de plaats om herinneringen op te halen, zich
te warmen aan het vuur en elkaar een prettige
jaarwisseling te wensen. De bedoeling van het vuur
is wat gezelligheid en warmte in de buurt te
brengen.

Medewerkers van de Zorggroep Noorderboog en
Welzijn MensenWerk staan voor u klaar. Elke
maandagmiddag wordt er een activiteit
georganiseerd om het geheugen te trainen. Ook
organiseren wij regelmatig een thema-middag met
een gastspreker. Wij zijn er voor mensen met
dementie en mantelzorgers, maar ook voor
mensen die hun geheugen willen blijven activeren.
Voor vragen of informatie:
geheugensteunpunt@welzijnmw.nl
De Stamtafel/Koffieochtenden
Op maandag- en donderdagmorgen van 10.00 –
11.30 uur is er een koffieochtend in het Wijkpunt.
U kunt vrij naar binnen lopen voor een kopje koffie
of thee en een gezellig praatje maken met
buurtbewoners.
Het Wijkpunt is gelegen aan de parkeerplaats van
de Osseweide. De ingang is tegenover het
winkelcentrum. In het Wijkpunt bevinden zich ook
MEE en Icare.

Vorig jaar kwam burgemeester Korteland
sfeerproeven bij het Vreugdevuur.
Foto: Facebook Vreugdevuur Ezinge
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Kunt u reanimeren? Maak uw buurt of wijk
hartveilig en meld u aan als burgerhulpverlener via
HartslagNu.nl Hang uw AED aan de buitenkant van
uw pand en registreer deze via HartslagNu.nl

Gele curry met rode linzen
Voor 4 personen
Bereidingstijd: ca 25 minuten
Ingrediënten:
olie
1 prei, schoongemaakt en in ringen
2 wortels
1 rode paprika, in stukjes
200 g rode linzen gespleten, gewassen
200 g (vegetarische) kipstukjes

Het Drents Energieloket
helpt Drentse
woningeigenaren bij
energiebesparing en
duurzame opwekking van
energie. Bij het Drents
Energieloket kun je terecht
voor vragen over het energiezuiniger maken van je
woning. Welke stappen kun je nemen? Zijn er
subsidies voor?

En van Fair Trade Original:
1 pakje Gele Curry Kruidenpasta
1 blik Kokosmelk
200 g Pandanrijst `

De komende wintermaanden voert het Drents
Energieloket de campagne ‘Drent zit er warmpjes
bij’. Samen met de Drentse gemeenten organiseert
het loket Bespaarmarkten om inwoners te
informeren over woningisolatie en duurzame
verwarming. Kijk welke mogelijkheden er zijn in
Meppel op drentsenergieloket.nl

Verhit de olie in een
braadpan en voeg de
curry kruidenpasta toe.
Voeg de prei en de
overige groenten toe
en fruit alles kort. Voeg
de kokosmelk, de linzen
en 100 ml water toe.
Zet het vuur laag en
laat het geheel 15
minuten pruttelen op
laag vuur. Voeg, indien
nodig, nog wat water
toe. Bereid intussen de rijst volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Bak de
kipstukjes goudbruin. Serveer de groentelinzencurry met de (vegetarische) kipstukjes en de
rijst.
Tip: vervang de wortel door 300 gram pompoen
(schoongemaakt)
Wijntip: Pinotage (rood), Zuid-Afrika. Fair Trade
Original

HartslagNu.nl
Maak uw buurt of wijk hartveilig.
Drentse gemeenten hebben afgesproken
burgerhulpverleners en Automatische Externe
Defibrillatoren (AED’s) beter in beeld te brengen.
Met een campagne worden burgerhulpverleners
gevraagd zich te registreren en om AED’s dag en
nacht beschikbaar te stellen via HartslagNu.nl
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Dames darttoernooi (onder voorbehoud)
30 maart 2019
aanvang 20.00 uur
Bingo
6 april 2019
aanvang 13.00 uur
Darttoernooi 170

Buurt- en
Speeltuinvereniging Ezinge
startte het seizoen op
dinsdag vier september met
een kaartavond. Vanaf dan is
er elke dinsdagavond om
acht uur kaarten in het
buurthuis aan de Leliestraat.
De jaarlijkse vrijwilligers avond georganiseerd voor
alle vrijwilligers van de vereniging vond plaats op
zaterdag 15 september. Onder genot van een
hapje en een drankje werd het bekende spelletje
‘De jongens tegen de meisjes’ gespeeld. Er werd
flink gelachen en fanatiek gespeeld.

Vaste activiteiten Boerhoorn

De uitslag Koppeldarten zaterdag 3 november:
Winnaarsronde
1. S. Knoop/W. Barelds
2. J. Kroek/JW van Dijk
3. N. Pronk/A. Smit
Verliezersronde
1. F. Wever/P. Mager
2. M. Boelens/R. Kloezen
3. L. Koppers/R. de Jonge
Sinterklaas en zijn Pieten brachten vrijdagmiddag
30 november om 15:30 uur weer een bezoek aan
het clubhuis. Alle kinderen tot 8 jaar mochten
daarbij aanwezig zijn.

Maandag

Eetcafé
17.30 – 19.00
(van te voren aanmelden)
06-29263070
Biljarten
20.00- 23.00
Jan Huizenga 0522-252565

Dinsdag

Gymnastiek
09.30 – 10.30
St.act.ouderen 0522-252343
Badminton
20.30 – 22.00
Gymzaal
F. van Laar 06-45409238

Woensdag

Sportclub
20.30 – 22.00
Gymzaal
J. Koers 0522-260040
Bridge
20.00 – 23.00
(even weken) I.v.d. Velde

Donderdag

Schaken
20.00 – 23.00
(even weken)
J. Buwalda 06-10325795
Klaverjassen 20.00 – 23.00
(oneven weken)
G. Thomas 06-10387395

Vrijdag

Handwerkclub 10.00 – 12.00
(oneven weken)
B. Nijhuis 0522-259295
Wandelgroep 09.00 vertrek
(aanmelding niet nodig)
Darten
20.00 – 24.00
J. Contermans 06-31056124

Activiteitenprogramma
december tot en met april
8 december 2018
aanvang 10.00 uur
Kaartmarathon klaverjassen en jokeren
22 december 2018
aanvang 20.00 uur
Bingo
19 januari 2019
aanvang 10.00 uur
Kaartmarathon klaverjassen en jokeren
26 januari 2019
aanvang 20.00 uur
Bingo
3 februari 2019
aanvang 10.00 uur
Darttoernooi
16 februari 2019
aanvang 18.30 uur
Kinderbingo
23 februari 2019
aanvang 20.00 uur
Bingo
9 maart 2019
aanvang 10.00 uur
Kaartmarathon klaverjassen en jokeren
17 maart 2019
aanvang 10.00 uur

Jeugdactiviteiten WVO
Wegens omstandigheden zijn de activiteiten
voorlopig opgeschort en is het bestuur met spoed
op zoek naar vrijwilligers om een nieuw
jeugdbestuur op te zetten. Wil je meehelpen om
de activiteiten nieuw leven in te blazen meld je dan
aan. Let ook op de facebook pagina van de
wijkvereniging.
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Sinterklaasfeest winkelcentrum
Oosterboer
Zaterdagmiddag 24 november heeft Sinterklaas
samen met zijn pieten een gezellige middag gehad
in het winkelcentrum Oosterboer. De Sint kwam
met zijn pieten aan in een koetsje met paard.
De winkeliersvereniging had in samenwerking met
de wijkvereniging Oosterboer allerlei activiteiten
georganiseerd. De kinderen konden aan de hand
van een stempelkaart onder andere een
pietenmuts maken, chocoladeletters versieren en
cadeautjes door de schoorsteen gooien.
Al met al een zeer geslaagde middag voor jong en
oud.

Sint heeft aandacht voor alle kinderen

Aankomst van de Sint per koets

De kinderen konden voor diverse activiteiten met
een stempelkaart langs de winkels

Klaverjasmarathon in de Boerhoorn
Zaterdag 26 januari 2019 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 €10,00. 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. Er is plek voor max. 52 deelnemers, dus
wees er op tijd bij, want vol=vol!!

Een gezellige drukte in het winkelcentrum
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