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Multi-Pack wil graag iets voor u betekenen en is op
werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0522236194.
Mailen kan ook: multipack.erf@vanboeijen.nl

Vacature voorzitter
Na het vertrek van Erik Roelofs heeft het
Wijkplatform Oosterboer en Ezinge geen voorzitter
meer. Vandaar de oproep voor een nieuwe
voorzitter m/v.
We verwachten dat de nieuwe voorzitter een
betrokken inwoner is van een van de beide wijken.
Een uitgebreide profielschets is er niet. De
voorzitter zal uiteraard de vergaderingen
voorzitten en het gezicht van het Wijkplatform
naar buiten zijn. Er is natuurlijk voldoende ruimte
en tijd om in te werken. Per jaar zijn er tien
vergaderingen.
Vrijblijvend kennis maken met de leden van het
Wijkplatform is vanzelfsprekend.
Reacties naar: info@wijkplatformoosterboerezinge

Brandemaat 30 kilometer

De Brandemaat is nu vanaf Westerd een 30kilometerzone. De verandering is het resultaat van
het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan (GVVP).
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. 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.

De Wijkplatforms in Meppel zijn een onderdeel van
het wijk- en dorpsgericht werken. Dat is een
gezamenlijke aanpak van wensen en problemen
om de leefbaarheid te verbeteren en de
verantwoordelijkheid van bewoners voor hun
eigen woonomgeving te verbeteren.

Noeste werker

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.
Alle Wijkkranten staan ook op de website.
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/nieuws
Colofon
Op de foto staat Khadidja, één van de noeste
werkers van Multi-Pack. Ze is druk bezig de
Wijkkranten voor de Vlinderbuurt te vouwen.
Voldoende reden om haar eens in het zonnetje te
zetten.
Khadidja werkt op woensdag, donderdag en vrijdag
met veel plezier bij Multi-Pack, een onderdeel van
Vanboeijen.
Bij Multi-Pack kunt u terecht voor inpakwerk,
plakken van etiketten op verpakkingen en dozen,
stickeren, vouwen van dozen en versnipperen van
papier.

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 juni.
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl
Volg ons ook op Facebook
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Oosterboer op zonnetoer
Meer dan honderd bewoners van de Oosterboer
kwamen op 30 januari naar wijkcentrum De
Boerhoorn voor een voorlichtingsbijeenkomst over
zonnepanelen. De avond was georganiseerd door
het Buurkrachtteam Oosterboer, bestaande uit
Jannie Menses, Wim Peeks, Jan Soer, Jan Tennekes
en buurkrachtcoördinator Alex de Ruiter.
De bewoners/eigenaren van het oostelijk deel van
de Verzetsbuurt (ten oosten van de Brandemaat)
en de Vogelbuurt waren persoonlijk voor deze
avond uitgenodigd, maar er bleken ook bewoners
uit andere delen van de Oosterboer aanwezig te
zijn.

Burendag Wijkplatform
Oosterboer/Ezinge en Wijkvereniging
Oosterboer
Ook in 2019 nodigen wij de bewoners van de
Oosterboer en Ezinge weer uit om zich te
presenteren en bekendheid te geven aan hun
bedrijf, activiteit, hobby etc. Scholen en
sportverenigingen worden ook uitgenodigd evenals
aanbieders van activiteiten waar ook de bewoners
van de Oosterboer en Ezinge gebruik van kunnen
maken. Evenals de afgelopen jaren is het ook weer
mogelijk om zelfgemaakte producten en eventueel
lekkernijen te verkopen.
De organisatie zorgt voor de kramen en deelname
is gratis.
Heeft u belangstelling en wilt u graag deelnemen?
Geef u dan op voor 30 mei a.s. We zijn ook op zoek
naar deelnemers die willen helpen bij de
organisatie.
Stuur een mailtje naar
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl en dan
krijgt u het aanmeldingsformulier toegestuurd!

De grote opkomst overtrof alle verwachtingen!
Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er door
het team meerdere offertes opgevraagd en
vergeleken op basis van prestaties, kwaliteit,
garanties, ervaring en prijs.
Het bedrijf BespaarPartner uit Tuk kwam in deze
vergelijking als beste keus naar voren met daarbij
een speciaal aanbod voor de deelnemers aan het
buurkrachtproject. Een flink aantal bewoners heeft
zich inmiddels aangemeld voor het maken van een
afspraak met een specialist van BespaarPartner om
hun mogelijkheden ter plekke te laten beoordelen
voor een offerte.

Groen: wat gaan we doen?
In de afgelopen weken is er fors gesnoeid in het
Ringpark en langs de Blankensteinweg (zie foto).
De
overgebleven
beplanting kan
dan verjongen.
Afgezaagde
heesters,
struiken en
sommige
boomsoorten
lopen in het voorjaar opnieuw uit, maar zijn dan
wel lager. Planten die blijven staan krijgen dan
meer ruimte. Licht kan de bodem beter bereiken,
waar de kruidenlaag voordeel van heeft. Van dit
laatste profiteren vervolgens allerlei insecten. Dat
komt uiteindelijk de biodiversiteit ten goede.

Het buurkrachtteam is van plan om na deze eerste
avond nog meer voorlichtingsbijeenkomsten te
organiseren voor de andere delen van de
Oosterboer. Wanneer deze plaatvinden is nog niet
bekend. Zodra dit het geval is, wordt dit
gepubliceerd op de Facebookpagina van
“Buurkracht Oosterboer” en ontvangen de
bewoners een persoonlijke uitnodiging.
De buurkracht-activiteiten zijn ook te volgen door
in te loggen op www.buurkracht.nl
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Structuurvisie Meppel 2030
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 Oosterboer-Ezinge. In de
Wijkkrant volgen we de ontwikkelingen van deze
drie onderdelen uit de Structuurvisie Meppel 2030.
Zo heeft Isala onlangs bekend gemaakt dat een
lening is afgesloten om de nieuwbouw te
realiseren. De start van de bouw van het Isala
Diaconessenhuis zal volgens planning plaatshebben
in 2019.

Alle betrokkenen krijgen voor het station instructie
over de schouw.
Alle aanwezigen kregen een aantal pagina’s met 15
foto’s van het hele gebied aan de voor- en
achterzijde van het station. Bij elke foto moest
aangegeven worden wat je ervan vond; is het
functioneel, hoe ziet het eruit, hoe zou het eruit
moeten zien etc. Met zo’n 25 personen zijn we de
route langs gelopen; van de Leonard Springerlaan
tot aan de brug over de Reest, voor het station
langs, door de fietsenstalling, het kruispunt bij de
Knoppersbrug, de trap op over de Bekinkbaan, de
trap weer af aan de Ezingerweg, doorgelopen tot
het eind van de weg waar het bruggetje over de
Reest je het Reestdal inleidt. Iedereen had
aantekeningen gemaakt en deze zijn overhandigd
aan het architectenbureau wat het allemaal op
een rijtje zet om vervolgens met een voorstel te
komen. Zodra het voorstel er is worden we allen
geïnformeerd.
We zijn heel benieuwd wat het gaat worden!

Een aantal betrokkenen hebben in januari een
schouw gemaakt van het stationsgebied. De
werkgroep Wijkaanpak Oosterboer komt
regelmatig bijeen in de aanloop naar een
startnotitie die voor de vakantie afgerond moet
zijn.

Gebiedsvisie Stationsgebied
Het gebied rondom het station in Meppel moet op
de schop! Eén van de drukste en belangrijkste
verkeersknooppunten in de stad moet weer hét
visitekaartje van Meppel worden. Er wordt
nagedacht over hoe het stationsgebied verbeterd
en aantrekkelijker kan worden. De gemeenteraad
krijgt hier op hun verzoek inspraak in.
Op donderdag 17 januari was er een schouw van
het stationsgebied. Er waren diverse partijen
uitgenodigd door Carolien van de Bles projectleider
gemeente Meppel; de gemeenteraad, wethouder
Roelof Pieter Koning, Wijkplatform Oud Zuid,
Wijkplatform Centrum, Wijkplatform Oosterboer
Ezinge, ProRail, NS en het bureau dat het plan gaat
maken.
De voor- en achterzijde van het station behoorden
tot het schouwgebied.

De omgeving rond het spooremplacement
gaat op de schop.
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Wijkaanpak Oosterboer
Na een inventarisatie van wat er al aan
beleidsnotities en rapporten voorhanden is over de
Oosterboer heeft de Werkgroep Wijkaanpak
Oosterboer zich tijdens enkele bijeenkomsten
verdiept in een vijftal thema’s.
De volgende thema’s kwamen aan bod:
o Het ontstaan en kwaliteiten van de wijk.
o Prettig wonen en demografische ontwikkeling.
o Openbare ruimte, onze analyse van het groen
en grijs.
o Klimaatadaptatie ,wat komt er op ons af.
o Energietransitie, wat komt er op ons af.
Elk thema wordt afgesloten door gezamenlijk te
benoemen welke verandering dit thema voor de
wijk teweeg kan brengen.

In 2017 is de Groengroep van het wijkplatform
Oosterboer voor de eerste keer bijeengekomen om
ideeën uit te wisselen en groene wensen op papier
te zetten. We zijn sinds die tijd gestart met het
uitwerken van een plan voor het ontwikkelen van
een vlinder- en bijvriendelijke plek in het Ringpark
van Oosterboer.
Met ondersteuning van de Gemeente Meppel en
Landschapsbeheer Drenthe hebben we in de
afgelopen anderhalf jaar de schop in de grond
gezet en de eerste resultaten bereikt. Maar we
bruisen van nog veel meer ideeën!

Ondertussen komen door publicaties in de Wijkkrant bij
de Werkgroep reacties binnen met betrekking tot
bijvoorbeeld energietransitie en de geluidsoverlast van
de A32. Een idee om te komen tot een calisthenics park,
buitensport attributen voor conditie en kracht, in het
Ringpark heeft de Werkgroep al bereikt.
Zoals al eerder gemeld vraagt de voorbereiding voor een
Wijkaanpak ongeveer twee jaar. Zodra de tijd daar rijp
voor is, treedt de Werkgroep naar buiten. Maar het is
niet verkeerd om nu al suggesties aan te dragen.
Het idee om studenten van de Rijksuniversiteit in
Groningen bij de planvorming te betrekken loopt nog.

Voortgang Bijen en vlinderparadijs Oosterboer

De mooiste dingen in het leven
beginnen vaak simpel en klein.
Iemand een compliment geven
kan al doorslaggevend zijn.

Wat is er tot nu toe gerealiseerd:
- Planten fruitbomen in het voorjaar van 2018
- Planten van 70 inheemse struiken najaar 2018
- Plaatsen en vullen van het bijen- en insectenhotel
najaar 2018
(de dakpannen zijn niet voor het dak maar voor
insecten op de grond!)
- Begin februari 2019 zijn er klaprozen gepoot
achter het bijenhotel en zijn er frambozenstruiken
geplant langs de elzensingel bij de vijver.

Martin Gijzemijter

Nieuwe straat in de Ezingebuurt
De Ezingebuurt krijgt er een nieuwe straat bij. De
gemeente Meppel bereidt namelijk een nieuw
bestemmingsplan voor voor de ontwikkeling van
25 sociale huurwoningen aan de Dahliastraat.
De straat ligt straks in het gebied tussen de
Leliestraat en de Scholencampus. De strook ligt al
enige tijd braak. Stichting Woonconcept, de
eigenaar van de grond, heeft een plan ontwikkeld
voor deze locatie. De 25 huurwoningen krijgen
bijbehorende parkeerplaatsen en openbare
voorzieningen.

Plannen voor activiteiten dit voorjaar:
- Oevers van de vijver bloemrijk maken door opslag
van struiken te verwijderen en pleksgewijs een
Drents graslandmengsel in te zaaien.
- Open zandplekken creëren, welke als nestelplek
fungeren voor wilde bijen.
- Deel van de oever afplaggen en hiermee een
bijenheuvel maken.
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- Plattegrond maken om duidelijk aan te geven hoe
een en ander er in de toekomst uit moet gaan zien.
- Informatiebord maken voor bij het bijen- en
insectenhotel
- Plan maken voor het onderhoud
- Flyer maken voor de bewoners om voldoende
draagkracht te creëren voor het project.
Helpt u mee?
Eind maart gaan we met de vrijwilligersgroep aan
de slag met de volgende fase van het project. Lijkt
het u leuk om dichtbij huis een bijdrage te leveren
aan de natuur en steekt u graag de handen uit de
mouwen?
Meld je dan snel aan via:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Duizendblad (links) en boerenwormkruid (rechts)
kunnen we op een aantal plaatsen in het park al
tegenkomen. Het zijn belangrijke nectarplanten
voor onder andere de kleine vuurvlinder. In de
bloemenweide zullen deze plantensoorten nog
veel meer groeikans krijgen. Zo maken we er met
elkaar een kleurig en fleurig ringpark van!

Open zandplekken langs de vijver worden gebruikt
als nestelplek voor wilde bijen.

Rondom de vijver groeien in de zomermaanden
verschillende wilde bloemen, waaronder
knoopkruid (roze bloem op de foto). Vanuit de
Groengroep van het wijkplatform Oosterboer
werken we langzaam maar zeker aan uitbreiding
van deze bloemrijke plekken. Heeft u zin om met
ons mee te helpen?

Paas Rebus

In 2019 starten we met extensief maaibeheer
rondom de vijver. Hierbij wordt de vegetatie één
tot tweemaal per jaar gemaaid. Het maaisel gaan
we afvoeren. Door dit zogenaamde
‘verschralingsbeheer’ zal het aandeel grassen
langzaam minder worden en daarvoor in de plaats
krijgen wilde bloemen en kruiden steeds meer
groeikansen. Zo hopen we dat binnen een paar jaar
een heuse bloemenweide gaat ontstaan. Geweldig
om te zien, maar vooral ook heel belangrijk voor
vlinders en andere insecten!
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Reageer
Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er
misschien de mogelijkheid om de personen te
volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit
altijd samen te doen met buurtbewoners en doe
het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in
gevaar.

Buurtpreventieapp De Schuilplaats.
Op initiatief van een van de bewoners van De
Schuilplaats is een buurtpreventie appgroep
gemaakt. Bijna (aanmelden kan nog steeds) alle
bewoners hebben zich aangemeld. Er is duidelijk
afgesproken dat de app alleen bedoeld is voor
calamiteiten.

De bewoners hebben samen een bord gekocht, dat
door de gemeente gemonteerd is. Daarvoor onze
hartelijke dank.
Bewoners De Schuilplaats

Bonbons met koffie, honing en cacao
Voor ca. 16-20 stuks
Bereidingstijd: ca 15 minuten
(exclusief 1,5 uur afkoeltijd)

Ingrediënten:
100 g kokosolie
Om de WhatsApp-groep zo goed mogelijk te laten
functioneren is er een soort gedragscode. Die
bestaat uit 4 soorten acties. Dit is op internet te
vinden:

En van Fair Trade Original:
5 flinke el Tropisch honing
50 g Cacaopoeder
2 gram Oploskoffie Dark Roast

Signaleer
Zie je iets verdachts, bijvoorbeeld personen in de
tuin van een ander, probeer dan goed te
onthouden wat je hebt gezien. Let op kleding,
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Zie je een
verdacht voertuig, noteer dan de kleur, het merk,
het type en het kenteken.

Verwarm de kokosolie au
bain marie (in een kom
boven een pan met
kokend water). Voeg,
wanneer de kokosolie
helemaal vloeibaar is, de
honing, het cacaopoeder
en de instant koffie toe
en roer het tot een
gladde substantie. Laat
het iets afkoelen en giet
het daarna in
ijsblokjesvormpjes of silicone vormpjes ter grootte
van een bonbon. Laat de bonbons afkoelen tot
kamertemperatuur en plaats ze daarna nog 1 uur
in de koelkast.
Serveer de bonbons bij de Fair Trade koffie of thee.
Serveer samen met andere lekkernijen.

Alarmeer
Zie je iets waarbij de politie direct in actie moet
komen? Bel dan altijd eerst 112 voordat je het
signalement doorgeeft in de WhatsApp-groep. Is er
geen spoed bij de melding, maar wil je wel de
politie inlichten? Bel dan 0900-8844.
App
Dit is het bericht waarin je het daadwerkelijke
signalement doorgeeft en beschrijft wat je gezien
hebt. Geef ook aan of je de politie wel of niet
gebeld hebt.
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Op beide locaties zijn de bewoners erg te spreken
over de manier waarop de gemeente dit aangepakt
heeft. Bewoners begrijpen dat niet alle wensen
gehonoreerd kunnen worden, maar als je dit
gezamenlijk oppakt blijkt er veel mogelijk te zijn.

Bewoners denken mee over
herinrichten voormalige speelplaatsen
In 2017 heeft de gemeente een aantal
speelplaatsen in het noordwestelijk deel van de
Oosterboer opgeknapt en er zijn ook een paar
speelplaatsen opgeruimd. De speelplaatsen aan de
Koenermaat en het Waardeel moesten helaas het
veld ruimen. Om hier een nieuwe invulling aan te
geven zijn alle omwonenden van beide
speelplaatsen benaderd om te vragen hoe zij de
plek zouden willen invullen.
Koenermaat
De bewoners van de Koenemaat werden op een
avond bezocht door medewerkers van Welzijn
MensenWerk en de gemeente die hiervoor de
zogenoemde Pipowagen hadden meegebracht.
Onder het genot van een kop koffie of thee werd
samen gekeken naar de mogelijkheden met als
resultaat een schets van een nieuwe inrichting.

Meppel samen groener maken
De meeste mensen vinden een bloeiende tuin vele
malen mooier dan een verharde tuin, maar denken
daar geen tijd voor te hebben. Zelfs een paar
stenen of tegels uit het trottoir en dit beplanten
kunnen het aanblik van een straat veraangenamen.
Bij een goede keuze van de planten behoeft een
tuin weinig onderhoud. Met Operatie Steenbreek
laten we zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor
een groene tuin.
Operatie Steenbreek: Stenen eruit en planten erin
Op initiatief van de Gemeente Meppel hebben een
aantal burgers uit Meppel de handen ineen
geslagen en hebben we ons aangesloten bij de
landelijke publiekscampagne van Operatie
Steenbreek. Het doel van deze Operatie is het
tegengaan van de verstening in de tuin en
bewoners bewust te maken van de nadelige
gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de
vermindering van de biodiversiteit en aan
klimaatverandering.

Overleg met de bewoners in de buitenlucht.
Waardeel
Hier hadden bewoners van met name de Etstoel
zich verzameld bij een van de bewoners en schoof
de wijkregisseur van de gemeente aan om de
wensen van de bewoners aan te horen. Hier ging
het uiteindelijk niet alleen over de herinrichting
van het speelplaatsje, maar ook over het kleine
parkje. Bewoners hebben daarna gezamenlijk een
schets gemaakt en voorgelegd aan de gemeente. In
een derde bijeenkomst zijn afspraken gemaakt
over de ideeën die wel of niet uitgevoerd kunnen
worden. Hier worden bankjes vervangen, de
verharding onder de basket vergroot, de paden
weer schoongemaakt en hier en daar wordt wat
beplanting vervangen.

Voordelen van minder stenen en meer groen
Meer groene planten zorgen voor meer voedsel
voor vlinders, bijen en andere insecten. Deze zijn
op hun beurt weer voedsel voor andere dieren
zoals vogels. De natuur komt dus de stad weer in.
Door de verdamping van de planten wordt het ook
koeler in onze versteende omgeving. Aangenamer
dus in hete zomers.
Op de plekken, waar we stenen uit de bestrating
weg halen, kan regenwater de bodem indringen.
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Hiermee kunnen we wateroverlast voorkomen bij
hevige regen. Met andere woorden: Minder
verharding vermindert wateroverlast en zorgt voor
minder druk op de rioolwaterafvoer. De
rioolbelasting hoeft hierdoor minder snel te
stijgen. Ook voorkomen we er eventuele
waterschade mee.

goed voorbeeld doet volgen. Uiteindelijk willen we een
bredere beweging op gang brengen waarin ‘klimaatproof’ zijn’ het nieuwe normaal is”, zegt De Jong.
“Achterliggend doel van de subsidieregeling is dan ook
om via voorbeeldprojecten te stimuleren dat
bewustwording, participatie, samenwerking en ‘nieuw
denken’ tot stand komt. Behalve op inhoud, worden
aanvragen daarom ook op deze aspecten getoetst.”

Meedoen, meewerken of ideeën
Wilt u uw tuin vergroenen? Hebt u daarbij
ondersteuning bij nodig? Wilt u meewerken aan
een groenere stad? Hebt u groene ideeën? Hebt u
suggesties waar stenen eruit kunnen?
Neem dan contact op met de Kerngroep Operatie
Steenbreek Meppel, mailadres:
steenbreekmeppel@gmail.com

Programma Klimaat Actief!
Aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere
temperaturen én een bijdrage leveren aan het beperken
van de gevolgen van klimaatverandering. Daar draait het
om bij het programma Klimaat Actief! waarmee
WDODelta bezig is en waaronder de ‘klimaatsubsidie’
valt. Want dat het klimaat verandert, staat ondertussen
wel vast. We krijgen te maken met hogere
temperaturen, langere perioden van droogte en meer
en heviger neerslag. WDODelta leunt niet achterover,
maar is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd
gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen
de perken blijft en waar slim wordt omgegaan met
groen en water in steden en dorpen. Vragen of
interesse? Neem dan contact op met het waterschap via
088 – 233 1200 of info@wdodelta.nl. Operatie
Steenbreek Meppel ondersteunt deze aktie, je kunt je
idee aanmelden via de mail van Steenbreek:

Subsidie Klimaat Actief

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon
Ons waterschap is actief aan de slag met ‘klimaat-proof
bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de
hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met
groen en water in steden en dorpen.
We zoeken daarbij duidelijk de samenwerking met
gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en
uiteraard met de bewoners (gezamenlijk initiatief). Elk
resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap
verstrekt subsidie voor maatregelen die bijdragen om
wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan.
We verlengen de speciale ‘klimaatsubsidie’ voor
gezamenlijke initiatieven van inwoners,
(wijk)verenigingen, maatschappelijke organisaties en
onderwijsinstellingen. Hiermee wil het waterschap
acties om de eigen straat en leefomgeving ‘klimaatproof’ in te richten stimuleren en ondersteunen. De
maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten,
met een maximum bijdrage van €10.000,-.

steenbreekmeppel@gmail.com
Hieronder twee voorbeelden:

Ontkoppelen van de regenpijp

Voorwaarden klimaatsubsidie
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het
project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient
het plaats te vinden binnen het werkgebied van
WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad).
Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren
om wateroverlast of juist droogte of hitte tegen te gaan
en is het de bedoeling dat de klimaatinitiatieven in een
groter verband worden opgepakt en aangevraagd. Niet
zozeer bij bewoners individueel, maar eerder samen
met de buurt of wijk. “Uiteraard is het de bedoeling dat

Groene daken
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die er staan en daarna de weg op zonder zich te
verspreiden. Marcheren op, ondanks de bunker, de
dood tegemoet.

Sergeant Swart
Om eventuele verrassingsaanvallen van Hitlers
soldaten te kunnen opvangen zijn in 1940 langs de
Hoogeveense Vaart ‘versterkingen’ en een enkele
betonnen of aarden bunker ingericht. Daarnaast
meent men dat de wegen voldoende afgesloten
kunnen worden door er betonnen ringen als
afsluiting te plaatsen.
Aan de Hoogeveense Vaart, vlak bij de
Rumptigerbrug, is een aarden bunker aangelegd
voorzien van een machinegeweer. Het bestrijkt de
straatweg van De Knijpe tot de snelweg. Uit de
aangegeven vuurstanden blijkt dat het volkomen is
uitgetest. Dit is de stelling van de sergeants Swart
en Jonker. In de Oosterboerschool liggen 23
manschappen van het Infanterie Regiment 2-33.
De beide sergeants zijn ondergebracht bij Nijveld,
die een winkeltje tegenover de school heeft,
omdat daar een telefoonverbinding is.

Sergeant Swart wacht met de hand aan de
mitrailleur rustig af als hij de Duitsers om het huis
ziet opmarcheren. Zijn makker De Boer legt de
banden met munitie klaar. Naast hem het bord
met de instelling voor beide kanten. Hij wijzigt de
instelling tot op ruim honderd meter op de boom
juist langs het huis.
Als de Duitsers de lijn overschrijden slaat de dood
toe. De kogels waaieren over het water, slaan in en
van de aanmarcherende rij staat niemand meer.
De mensen in de buurt zijn nog aan het eten als
het vuur wordt geopend. De kogels fluiten over en
door de huizen. Wie in leven wil blijven, gaat op de
grond liggen. Bij Nijveld komt de achtermuur naar
binnen, boven op de vier bewoners. Ze overleven
het, al is alles: huisraad, serviesgoed en kleding
doorzeefd of stuk.

Bij de boerderij van Westenbrink, bij de snelweg
verderop naar Meppel, is eveneens een stelling
onder commando van een luitenant en een
sergeant. Ze hebben een oud machinegeweer en er
is een sectie soldaten.
Als in de Oosterboer de berichten doorkomen van
de Duitse inval zien de militairen de ernst van de
situatie. Swart in het bijzonder ziet het donker in.
Hij roept moeder Nijveld en zegt: “Oud moedertje,
we moeten even afrekenen. Heb ik nog wat in het
boek staan? Het kan nu nog, want of het vanavond
nog kan, dat weet ik niet.” Daarna gaat hij naar
buiten en neemt de sectie mee. De Nijvelds zien
hem niet terug.

De Rumptigerbrug met brugwachterswoning na de
gevechtshandelingen begin mei 1940.
Foto: archief Oud Meppel
Enkele boerderijen bij de Rumptigerbrug zijn al
bijna gelijktijdig met de aanvang van de
schotenwisseling door inslaande projectielen in
lichterlaaie gezet. De muur van de boerderij vlak
voor de stelling telt grote aantallen kogelinslagen.
Van de brugwachterswoning zijn de pannen in
stukken de lucht ingevlogen, terwijl het huis
doorzeefd wordt door de kogels.

Omstreeks negen uur worden twee manschappen
de weilanden tussen Hoogeveensche Vaart en de
Blankensteinweg ingestuurd. Ze moeten scherp
uitkijken naar eventueel neerkomende
parachutisten en zouden rond het middaguur
afgelost worden. Het is er niet van gekomen,
omdat men in de stelling bericht krijgt dat de
vijand in aantocht is en men hierop, door het
schietgat loerend, volledig geconcentreerd is.
Het zal tussen half één en één uur zijn geweest als
ze de aanmarcherende Duitsers in het vizier
krijgen. Ze weten dat de bunker er is en komen
langs een binnenweg die op geen enkele moderne
kaart meer voorkomt, lopen om de beide huizen

De mensen in Oosterboer en Meppel horen het
felle keffende geluid van Swart z’n mitrailleur dat
aanhoudt. In eerste instantie schieten de Duitse
cavaleristen met lichte wapens terug, maar het
duurt maar even of er wordt van zwaarder
wapentuig, waarschijnlijk een houwitser, gebruik
gemaakt. De mannen in de aarden bunker
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tegenover het Diaconessenhuis hebben het zwaar
te verduren. Hun wapen beheerst de toegang tot
de grote weg naar het noorden en tot de opgang
van het viaduct daarheen.

Nadat een Meppeler commissie geld heeft
ingezameld, is het gedenkteken op het graf van
Anne Willem onthuld op 16 november 1940 in
Meppel.

Naar verluidt zijn de manschappen al tijdens het
schieten weggestuurd. Ze maken dat ze uit de
gevarenzone komen. ‘Swart ga mee’, zei De Boer.
‘Het is genoeg. We kunnen nog weg’. Maar Swart
weigert. Hij zou tegen De Boer hebben gezegd: ‘Ga
jij maar, je kunt hier toch niet meer helpen. Ik doe
het wel alleen.’ Daarop verdwijnt de Leeuwarder
en hij brengt het er levend vanaf.
Het gevecht duurt voort, het geluid neemt toe.
Plotseling een gierende uithaal en een doffe slag.
Swart heeft bijgesteld op het kanon en het
snerpende salvo giert. Voor het laatst, want terwijl
hij zijn salvo afgeeft doet een goed gericht schot uit
het zware stuk geschut de stelling van voren
instorten en stelt gelijktijdig de mitrailleur buiten
werking. De aarden bunker blijkt minder hecht dan
gehoopt. Swart is dodelijk getroffen.

De onthulling van het grafmonument in
aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin
in Drenthe R.H. Baron de Vos van Steenwijk en de
burgemeesters van Meppel en Staphorst. Foto:
archief Oud Meppel
Onder de aanwezigen bevinden zich zijn
echtgenote Frederika, zijn dochtertje en zoontje en
andere familieleden waaronder zijn broer, die nog
een toespraak houdt. Ook was er een grote groep
van Swart’s strijdmakkers aanwezig. De grote
groep is eigenlijk een demonstratie en is er de
oorzaak van dat dergelijke bijeenkomsten door de
bezetter worden verboden.

In 1985 is het stoffelijk
overschot van Anne Willem
opgegraven en is hij
herbegraven op de militaire
erebegraafplaats op de
Grebbeberg.

De zwaar beschadigde stelling.
De soldaten besluiten zich over te geven aan de
groep Duitsers die zich reeds aan de
Oosterboerzijde van de vaart bevinden. Afgevoerd
als krijgsgevangen moeten ze hun dodelijk
gewonde sergeant achterlaten.
Sergeant Swart is de enige Nederlandse militair die
bij de Duitse inval op 10 mei 1940 bij Meppel
sneuvelt. Het treffen kost de Duitse aanvallers 34
doden en tientallen gewonden.
Medische hulp vanuit het tegenoverliggende
Diaconessenhuis komt voor Swart te laat. Een paar
dagen later is hij begraven op de RK begraafplaats
Hesselingen, toen nog gemeente Staphorst.

Foto: Oorlogsgravenstichting

Gedenkteken
Op 16 november 2015, precies 75 jaar na de
onthulling van het eerste monument, is ter
nagedachtenis aan Sergeant Swart nabij de plaats
waar hij is gesneuveld een monument opgericht.
Een initiatief van de heren Joop Stokkers, Wiecher
Ponne, Albert van Aalderen en Ebel Zandstra.
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Ons doel is juist die eenzame mensen te bereiken
die nog niet in beeld zijn van allerlei organisaties
die al aan eenzaamheidsbestrijding doen. Door
met deze mensen in contact te treden wordt het
mogelijk om ze te betrekken bij acties tegen
eenzaamheid van organisaties die dat nu ook al
doen.
Ons project is nu zo ver dat we een aantal mensen
willen opleiden in het herkennen en bespreekbaar
maken van eenzaamheid. Volgens het principe
“train de trainer” kunnen deze mensen dan weer
anderen opleiden om met de opgedane kennis op
pad te gaan.
Wie kunnen deelnemen aan de workshop?
Mensen (bij voorkeur met een didactische
achtergrond) die al actief zijn binnen een
organisatie die veel contacten heeft met inwoners
van Meppel. Daarnaast hebben we nog een paar
plaatsen beschikbaar voor mensen die willen
beoordelen of deze workshop iets is voor de
organisatie waarin zij actief zijn. Enige empathische
vermogens zijn daarbij de meest belangrijke
eigenschap.

Jaarlijks vindt er een kranslegging plaats bij het
monument aan het Rumptigerpad.
Zijn dochter Dinie Swart komt over uit Australië om
bij de onthulling aanwezig te zijn. Tevens zijn
leerlingen van de nabijgelegen Oosterboerschool
en Anne Frankschool aanwezig om samen met
wethouder Henk ten Hulscher het monument te
onthullen. Beide scholen hebben het monument
geadopteerd.

Wat bieden we?
Een training door het landelijke kenniscentrum
voor eenzaamheidsbestrijding “Coalitie-erbij” in
Meppel waarin op de thema’s “herkennen en
bespreekbaar maken van eenzaamheid” dieper
wordt ingegaan. We willen onze volgende
workshop gaan geven op donderdag 11 april. Deze
duurt ca. 2,5 uur en zal in de avond (van 19:30 tot
22:00 uur) gegeven worden.

Bron: ‘Geschiedenis van de Oosterboer’ door
J. Poortman.

Workshop Meppel tegen eenzaamheid
april 2019
Volgens het rapport “leefbaarheidsmonitor 2018”
voelt 40 % van de inwoners van Drenthe zich in
meer of mindere mate eenzaam. Voor 19 – 65
jarigen is dit 39 %; voor 65-plussers is dit zelfs 45
%.
N.B. Over eenzaamheid onder scholieren is (te)
weinig onderzoek gedaan!

Wat vragen we?
De training is gratis. In ruil verwachten we dat de
mensen die de training gevolgd hebben de
opgedane kennis in hun eigen organisatie
doorgeven zodat de aanpak samenleving breed
dezelfde kan worden. Verder hopen we de
opgedane kennis toe te kunnen spitsen op
afzonderlijke doelgroepen en ook daarvoor is uw
hulp van harte welkom.

Eenzaamheid kun je pas proberen te verlichten als
je weet dat iemand eenzaam is. Het is daarom dat
een aantal inwoners van Meppel het
project“Meppel tegen eenzaamheid” heeft
opgestart met een bijdrage uit het aanjaagfonds.

Heeft u interesse?
Mail ons (jwg.dijkstra@lijbrandt.nl) met een korte
motivatie, de organisatie waarvoor u zich inzet en
eventueel iets over uw didactische achtergrond.
Vragen? 0522-240722
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Recept van een amateur kok

Doe de kip samen met het citroengras, knoflook,
peper, plakjes gember en bouillonblok in een pan
met 1,5 l water en laat dat een uurtje trekken.
Verwijder dan de gember, peper en citroengras.
Haal het vlees van de poten en zet dat apart.
Verhit de soep en breng de bouillon op smaak met
de sojasaus en voeg de lente-uitjes en de gesneden
paddenstoelen toe.
Inmiddels kook je de eieren, en daarna de mie of
ramen.
Schep de mie in grote kommen leg daarop wat
stukjes gekookte kip, een half doorgesneden ei en
leg er de gesnipperde groente op. Giet hierover de
hete bouillon met ingrediënten.
Als je de bouillon daags van te voren maakt is het
verder bereiden een makkie.
Je kunt de ramen natuurlijk ook vegetarisch
maken, dan neem je een groentebouillon als basis.
En dan nu nog het beloofde recept:

Onlangs vertelde ik aan collega’s van het
wijkplatform dat ik de volgende dag Ramen wilde
koken, en natuurlijk kwam daarop de vraag terug:
Wat is Ramen?
Dus ik vertelde dat Ramen een Japanse
maaltijd/noodlesoep is. Met als basis een lekkere
bouillon.
Ik maak deze soep regelmatig want wij vinden wij
dit erg lekker, en het is makkelijk, gezond en het
vult goed.
Na deze uitleg werd er op aangedrongen dat ik het
recept zeker moest plaatsen in de Wijkkrant.
Dus…..

Ramen
Ramen is de naam van een Japans noodlegerecht.
Het belangrijkste onderdeel is de bouillon,
traditioneel wordt deze uren getrokken, soms wel
dagen. De bedoeling is dat hij een intense diepe
smaak heeft van bijvoorbeeld kippenpoten en
buikspek.
Wil je echte traditionele Ramen maken dan verwijs
ik je naar het internet. Er worden ingrediënten
gebruikt die de meeste mensen niet in huis
hebben, ik dus ook niet.
Ik ga voor mijn eigen ramenrecept, natuurlijk
gebaseerd op de “echte” ramen. Dat recept pas ik
regelmatig aan, dat hangt af van wat ik in huis heb
of welke groente ik in de soep wil.

Recept voor de ketjapeieren
4 eieren
1 ui
1 eetlepel sambal trassi, of naar smaak.
1 theelepel geraspte gember of
2 theelepels gemberpoeder.
2 tl gewone suiker.
1 eetlepel tomaten ketchup
olie
6 eetlepels ketjap manis.
Kook de eieren hard en laat ze afkoelen. Maak de
ui schoon en snipper hem fijn.
Fruit ui, sambal, gember en suiker in wat olie, doe
de tomaten ketchup er bij. Na 1 minuutje een
kopje heet water.
Laat dit onder af en toe roeren 5 minuten zachtjes
koken.
Pel de eieren en snijd ze in tweeën. Warm ze op
niet te hoog vuur in de saus op. Keer ze daarbij een
paar maal zodat ze mooi door de saus bedekt zijn.

Recept
Je begint met een goede bouillon, die trek ik van
een kippenpoot
- stengel citroengras. Tegenwoordig makkelijk
te vinden in de supermarkt.
- bouillonblok (met minder zout).
- 3cm gemberwortel in plakjes.
- 2 gekookte eieren ( ik vind ketjapeieren erg lekker
in de soep. Recept verderop)
- in reepjes gesneden Paksoi, of spinazie of Chinese
kool of taugé.
- paddenstoelen, gesneden.
- in stukjes gesneden lente-ui.
- eventueel een rode peper voor de liefhebber.
- 2 tenen knoflook, gehakt.
- 2 eetlepels sojasaus.
- 1 eetlepel azijn
- ramennoedels of eiermie 60 gram per persoon,
- 2 eieren.

Eet lekker,
Hay Janssen

Wat je vandaag moet doen moet je doen zoals je
denkt dat je morgen denkt dat je het had moeten
doen.
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Het Hart van Ezinge, het bruisende centrum van
Stad & Esch waar de kunstvakken worden gegeven,
ademde een levendige sfeer tijdens de
Cultuurdagen. Iedereen, van leerlingen tot
docenten, was bezig met kunst. Daar ontstond een
samensmelting van kunstzinnige activiteiten. Elk
leerjaar deed één dag mee en had zo een eigen
cultuurdag, waarbij leerlingen van alle
opleidingsniveaus naast elkaar kwamen te staan.
Waar leerlingen van tevoren misschien wat
huiverig waren voor hun programma, waren de
reacties na afloop louter positief en enthousiast.

Nationale Voorleesdagen
Woensdag 23 januari was de opening van de
Nationale Voorleesdagen. Het boek dat centraal
stond was: ‘’Een huis voor Harry’’. Mooi om te zien
in ons kindcentrum dat de peuters en kleuters dan
bij elkaar komen. Door verschillende activiteiten
samen te doen,. leren ze elkaar kennen. Samen
mochten ze luisteren naar het verhaal: Een huis
voor Harry, vertelt door een gastlezer. Er werd een
dans op de muziek van het boek gedaan in het
speellokaal. Ook werd er een door de
pedagogische medewerkers en leerkrachten in
elkaars groepen voorgelezen de hele week.
Op dinsdag 5 februari om 18:15 uur is dit verhaal
gespeeld door medewerkers van onze
verschillende kindcentra in een voorstelling.

Dit was de eerste keer dat Stad & Esch de
Cultuurdagen organiseerde, en de school hoopt dat
het volgend jaar weer kan plaatsvinden. Het is de
bedoeling dat de leerlingen op deze manier door
de jaren heen tijdens de Cultuurdagen te maken
krijgen met verschillende kunstdisciplines.
Voor elk leerjaar stonden er andere workshops en
voorstellingen op het programma. Dit jaar stonden
er workshops zoals song writing, goochelen, film
acteren, theatersport, zeefdrukken en streetbeats
op het programma. De voorstelling van dit jaar ging
voor leerlingen uit klas 1 over het circus, klas 2
kreeg een voorstelling ‘Raps and Taps’, klas 3 over
‘Marktplaats Miljonairs’, klas 4 ging met Eddy Zoëy
en zijn band dwars door de Nederlandse
popgeschiedenis, en leerlingen uit klas 5 en 6
konden bij de voorstelling ‘Close Call’ met hun
mobiele telefoon zelf meespelen in een heus
orkest.

Stad & Esch-leerlingen ondergedompeld in kunst
tijdens Cultuurdagen
Van de praktijkschool tot het gymnasium: 1800
leerlingen van Stad & Esch beleefden 4 tot 8
februari de eerste editie van de Cultuurdagen. Elk
leerjaar stortte zich één dag in kunst en cultuur.
Daarbij volgden ze workshops en woonden ze
voorstellingen bij.

De workshopleiders en artiesten, die elk van buiten
de school komen, waren onder de indruk van Stad
& Esch. De faciliteiten van de school zijn goed op
orde en de leerlingen lieten zien allemaal vol
creativiteit te zitten. Daarmee kan Stad & Esch
trots terugkijken op een geslaagde week vol kunst.
Zonnepanelen
Op de daken van Stad en Esch en het Drenthe
College zijn in een gezamenlijk project 1300
zonnepanelen geplaatst. De scholen werken toe
naar de status van energieneutraal. Op de
sportvoorzieningen liggen al zonnepanelen. Nu is
dat aantal fors uitgebreid. De totale capaciteit
wordt 450 kilowattpiek.

Het circus stond centraal voor de leerlingen
uit klas 1. Foto: Stad en Esch
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inrichting en de nieuwste apparatuur volledig zijn
voorbereid op de toekomst.

André Kuipers boeide zijn gehoor.
Foto: Stad en Esch
Directeur-bestuurder Peter de Visser van Stad &
Esch en docent Hans Westrik gaven André Kuipers
een rondleiding door het nieuwe lab. Met
alcoholvrije champagne werd een toost
uitgebracht op het Ontdeklab, geheel in stijl met
champagneflutes geprint met een 3D-printer. Het
lab is een omgeving waar leerlingen zich met de
modernste technieken, zoals Virtual Reality, drones
en robots, geheel kunnen voorbereiden op de
toekomst van de 21e eeuw.

Activiteiten in de wijk Ezinge door
studenten Drenthe College

Foto’s: Peter de Vries
André Kuipers opent Ontdeklab Stad & Esch

Eerstejaars studenten van de
opleiding Dienstverlening van
Drenthe College Meppel
organiseren op
woensdagmiddag 17 april a.s.
een activiteitenmiddag voor de bewoners van de
wijk Ezinge.
De middag vindt plaats aan Ambachtsweg 2 en
duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Leerlingen uit het eerste en tweede jaar van Stad &
Esch hingen woensdag 23 januari anderhalf uur
lang aan de lippen van André Kuipers. In de
theaterzaal nam de ESA-astronaut hen mee op
ruimtereis, vanaf het moment dat Kuipers
reageerde op de vacature voor kandidaatastronaut tot en met de landing van zijn capsule in
een steppe in Kazachstan, na ruim een half jaar aan
boord te zijn geweest van het internationale
ruimtestation ISS.

De studenten zullen allerlei activiteiten
organiseren voor jong en oud. In maart zullen de
studenten de buurt in gaan om te vragen aan
welke activiteiten er behoefte is. Daarna gaan de
studenten de activiteiten organiseren.

André Kuipers liet het op Stad & Esch niet bij het
showen van spectaculaire plaatjes en vertellen van
indrukwekkende en grappige verhalen. Na zijn
lezing nam hij het besturingsapparaat van een
drone ter hand en stuurde deze vakkundig het
nieuwe Ontdeklab in. Deze handeling betekende
de officiële opening van de vernieuwde
technieklokalen, die door een veranderde

Het belooft een gezellige middag te worden voor
jong en oud met wat lekkers te eten en drinken!
U ontvangt nog een uitnodiging… maar u komt
toch ook?!
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gebruikers , 45%, geeft aan de website te gaan
missen als deze er niet meer zou zijn.
Er zijn twee belangrijke redenen waarom er hulp
wordt gevraagd op het platform: er is niemand om
de gebruikers heen die hen kan helpen en een
ander soort hulp is niet te betalen.

Uitstekend jaar voor Meppelvoorelkaar
Inwoners van de gemeente Meppel weten de
website goed te vinden!
Afgelopen jaar zijn er 210 hulpvragen gesteld. De
meeste hulpvragen gingen over gezelschap, er op
uit, activiteiten begeleiding, boodschappen, helpen
met taal en lezen en gastvrouw/heer.

Enkele leuke quotes over Meppelvoorelkaar:
•
Goed leesbaar, gemakkelijk in gebruik en
diversiteit.
•
Mensen in de buurt die elkaar kunnen
helpen
•
Dat nieuwe vragen in je mail terecht
komen en je weer even herinnerd wordt
•
Leuke verhalen om te lezen !
•
Ik vind het bijzonder hoeveel mensen hulp
nodig hebben
•
Ik zoek specifieke onderdelen. Hier kun je
goed op filteren zodat alle hulpvragen in je
mailbox relevant zijn.

In het jaar 2018 zijn er ruim 60 minder hulpvragen
gesteld, maar er zijn wel meer matches gemaakt.
Daarom is het een beter jaar geweest dan in 2017.
Ruim 100 meer unieke connecties waren er in het
jaar 2018. Gemiddeld zijn dit 177 matches. Via het
platform worden er veel mensen met een
hulpvraag geholpen. Ook wordt er aangegeven dat
er veel mensen via Meppelvoorelkaar begonnen
zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen. Gemiddeld
is dit bij elkaar zo’n 26.233 uur aan
vrijwilligerswerk!
Een mooi resultaat. De maatschappelijke waarde
voor het vrijwilligerswerk vanuit Meppelvoorelkaar
is €354.0000. De maatschappelijke waarde van
één match is € 2000)
In totaal zijn er de afgelopen twee jaren bijna 600
gebruikers geweest die zich hebben aangemeld op
Meppelvoorelkaar. In november 2018 is er een
gebruikersonderzoek geweest over het platform
Meppelvoorelkaar. Hierbij heeft 20% van de
actieve gebruikers gereageerd. De gebruikers van
Meppelvoorelkaar geven het platform een
gemiddeld rapportcijfer van een 7.

Werkgroep Meppelvoorelkaar
Ook de werkgroep van Meppelvoorelkaar zelf heeft
niet stil gezeten. Zo hebben de vrijwilligers
presentaties gegeven bij verschillende
evenementen zoals de jaarmarkt in Nijeveen,
Meppel Doet en Ontmoet, Meppel Deelt. De
werkgroep is op bezoek geweest bij alle
Wijkplatforms en de dorpsvereniging Nijeveen en
is ook aangesloten bij het SAM SAM overleg.
Vol goede moed gaan we weer verder in het jaar
2019

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 88% van
de vrijwilligers het belangrijk vindt om iets goeds
voor een ander te doen. 35% van de vrijwilligers
heeft aangegeven dat ze door vrijwilligerswerk te
doen, meer begrip hebben voor anderen. 26%
geeft aan nieuwe kennis te hebben opgedaan over
een onderwerp.
46% van de vrijwilligers op het platform doet voor
het eerst vrijwilligerswerk. Dit is een groot aantal.
platform meer vrijwilligerswerk dan voorheen.

Meppelvoorelkaar is een online platform voor
burenhulp, vrijwilligerswerk, klusjes en
ontmoeting. Op Meppelvoorelkaar kun je hulp
vragen of iemand hulp bieden wanneer jou dat
uitkomt, eenmalig, iedere week en alles
daartussen!

55% van de personen die zelfstandig hulp zoeken
via het platform noemt de hulp behoorlijk tot erg
noodzakelijk en slechts 8% geeft aan zonder het
platform te kunnen. Bijna de helft van de
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Iedereen kan wel eens een handje extra gebruiken.
Een klusje in huis of tuin, hulp met de
boodschappen of vervoer, samen een gezellig uitje
maken of sportief bezig zijn met een maatje.
Eenmalig of voor langere tijd. Er zijn in Meppel en
omgeving veel mensen die iets voor een ander
willen doen. Ook organisaties kunnen én willen je
graag van dienst zijn.

Voorlichting, informatie en advies spreekuur
In het wijkpunt vindt ook het Voorlichting,
informatie en advies spreekuur plaats. Ook wel Via
genoemd. Elke burger in Meppel kan hier terecht.
De ondersteuning is laagdrempelig en kortdurend.
Elke vraag wordt beantwoord of er wordt
doorverwezen naar de juiste persoon of instantie.
Dit kunnen vragen zijn over het aanvragen van
bijstand of WW toeslagen, DigiD of
minimavoorzieningen van de gemeente. Maar ook
wordt u geholpen als u een brief niet begrijpt, een
betalingsregeling wilt treffen of hulp nodig heeft bij
een bezwaarschrift schrijven.
Het is fijn als u alle papieren, DigiD en andere
benodigdheden meeneemt, dan kunnen wij u
sneller helpen.
Het spreekuur is elke dinsdagmiddag van 13.30 tot
15.30.
Informatie: VIAMeppel@welzijnmw.nl
085-2731470

Op www.meppelvoorelkaar.nl zie je in één
oogopslag wie hulp vraagt en wie hulp aanbiedt.
Eenvoudig en bovendien gratis. Hier vind je
vrijwilligersvacatures via organisaties, individuele
hulpvragen én aanbod van particulieren. Kortom,
dé verzamelplaats van vrijwillige inzet en vragen in
de gemeente Meppel.
Contact
Wil je graag persoonlijk contact met één van onze
medewerkers? Dat kan, wij helpen je graag!
Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot
17.00 uur via
085 - 273 14 44 of info@meppelvoorelkaar.nl

Wijkpunt Oosterboer/Ezinge
Sociaal Werk
Welzijn MensenWerk werkt vanuit het Wijkpunt
Oosterboer/Ezinge. Alle werksoorten zijn
vertegenwoordigd, zoals jongerenwerk,
ouderenwerk, buurtwerk, mantelzorg,
vrijwilligerswerk, schoolmaatschappelijk werk en
algemeen maatschappelijk werk, ook wel sociaal
werkers genoemd.

Het Wijkpunt is de plek waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten. Het Wijkpunt is ook de plek
waar bewoners, organisaties en professionals
elkaar kunnen vinden en met elkaar antwoorden
zoeken op een vraag.
Het Wijkpunt is van en voor de wijk. Dus heeft u
een leuk initiatief of wilt u samen met anderen iets
organiseren dan kan dat vanuit het wijkpunt. In het
wijkpunt zijn sociaal werkers aanwezig. Zij kunnen
u eventueel ondersteunen bij uw ideeën.

Het team Oosterboer/Ezinge werkt samen met
andere organisaties, het wijkteam en het
wijkplatform. Dit betekent dat alle vragen direct
worden uitgezocht, en sneller op de juiste plek
terecht komen. U kunt altijd binnenlopen voor
informatie of een vraag.
Agenda
Maandag 10.00 – 11.30 Koffieochtend
15.00 – 16.30 Geheugensteunpunt
Dinsdag 13.30 – 15.30 VIA spreekuur
14.30 – 15.30 Inloopspreekuur
Wijkteam
Donderdag 10.00 – 11.30 Koffieochtend

www.welzijnmw.nl
085-2731471
Geopend op maandag, dinsdag en donderdag
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Wijzigingen bestuur Wijkvereniging
Oosterboer

Zaterdag 2 februari was in het buurthuis een
darttoernooi. De sfeer was super gezellig!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 6
december 2018 is ook het nieuwe bestuur bekend
gemaakt. Er waren geen tegenkandidaten
aangemeld zodat de leden die al als nieuw
bestuurslid waren aangeschoven nu definitief zijn
benoemd.
Aangezien we afscheid hebben moeten nemen van
het jeugdbestuur, zijn we erg blij te kunnen melden
dat we een nieuwe kandidaat gevonden hebben in
Michel van Dulmen.

Uitslagen
Winnaarsronde:
1. W. Barelds
2. J.W. Nieuwbroek
3. R. de Jonge
Verliezersronde:
1. K. Nijenbrink
2. T. Hessels
3. G. Siekman.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Johan Koos van Lenthe Voorzitter
Bertha Nijhuis
Secretaris
Els Boesjes
Penningmeester
Jan van der Heijden
Lid
Joop Godwaldt
Lid
Gerard Wiersema
Lid
Michel van Dulmen
Lid
We zijn op dit moment dus weer volledig!

Vrijdag 15 februari was de Kinderbingo. De
bingoballetjes gingen om 18:30 uur voor het eerst
in de molen.

Klaverjasmarathon Wijkvereniging
Oosterboer 2019
Zaterdag 26 januari jongstleden hadden we weer
onze jaarlijkse klaverjasmarathon.
We hadden weer veel inschrijvingen: 56x. Helaas
kwamen er twee mensen niet opdagen en die
hadden ook niet even afgebeld, erg jammer. Dus
om tien uur maar begonnen met het mooie spel,
maar helaas dus twee stilzitters.

Activiteitenprogramma
maart en april
9 maart 2019
aanvang 10.00 uur
Kaartmarathon klaverjassen en jokeren
17 maart 2019
aanvang 10.00 uur
Dames darttoernooi (onder voorbehoud)
30 maart 2019
Bingo

aanvang 20.00 uur

6 april 2019
Darttoernooi 170

aanvang 13.00 uur
Zoals elk jaar was de catering goed verzorgd.
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Na drie ronden gespeeld te hebben werd het tijd
voor de lunch. Deze bestond weer ouderwets uit
drie soorten soep, broodjes en een grote bal
gehakt. Dit viel in goed in de smaak want er werd
gesmuld van alles en de organisatie kreeg veel
complimenten. Na het eten wederom drie ronden
gespeeld en waren we rond half vijf klaar voor de
prijsuitreiking.
Vorig jaar waren de ‘Oosterboer mensen’ er bijna
niet aan te pas gekomen, dat was dit jaar gelukkig
anders. De poedelprijs was voor onze goede vriend
Ommie Blaauw, deze kwam wel helemaal uit
Assen. Slechte kaarten gehad, maar had wel
plezier.

Wandelen
In de Oosterboer is vorig jaar een loopgroep van
start gegaan. De groep wandelt vrijdags maximaal
anderhalf uur in en in de buurt van de Oosterboer.
Deelnemers weten de mooiste plekjes in de wijk te
vinden en daardoor varieert de route iedere week.
Wie mee wil lopen, hoeft zich nergens aan te
melden. De groep vertrekt iedere vrijdag om 9.00
uur vanaf de Boerhoorn aan de Brandemaat. Na
afloop staat daar de koffie klaar.

Hier de top 5:
1ste Johnny Booy
2de Roland Middelkoop
3de Agnes Hagenaar
4de Jennie Potman
5de Roelof Punt
De eerste vier speelden een thuiswedstrijd.

Vaste activiteiten Boerhoorn
Maandag

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

Dinsdag

Gymnastiek
St.act.ouderen
Badminton
Gymzaal
F. van Laar

Al met al was het weer een geslaagde dag en ik
hoop velen volgend jaar weer te zien. Dan is de
kaartmarathon op 25 januari 2020.
Gert Thomas

Sfeerimpressie van de jaarlijkse kaartmarathon in
de Boerhoorn.
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09.30 – 10.30
0522-252343
20.30 – 22.00
06-57642968

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

Cursussen

Berichten over uw buurt

Maandag

Bridge les
20.00 – 21.00
Mattie Kloosterman
Yoga lessen
10.30 – 12.00
Annemieke Kronenburg
Yoga lessen
19.15- 20.30
Annemieke Kronenburg
St. Pijn en Hoop 14.00-16.00
Wilma Heeres
iedere 2e donderdag vd maand

Dinsdag

Donderdag

In enkele 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.

Jeugdactiviteiten

Voordelig Stadsvervoer voor iedereen

De jeugdactiviteiten worden weer opgestart onder
de bezielende leiding van ons nieuwe bestuurslid
de heer Michel van Dulmen. Let ook op het
publicatiebord bij de AH, de website en de
facebookpagina van de Wijkvereniging!
Woensdagmiddag 27 maart:
Cupcakes bakken en versieren.
Zaterdagmiddag 20 april:
Paaseieren versieren en zoeken.
Woensdagmiddag 22 mei:
Goochelen met een beroemde goochelaar!
Naar het ziekenhuis, op bezoek bij een kennis of
winkelen in de binnenstad? Of gewoon een rondje
Meppel?
Stadsbus Meppel brengt u voordelig op uw
bestemming.
U kunt op alle veilige plaaatsen aan de route in- of
uitstappen.

Zaterdagavond 29 juni:
Hello Summer Disco

Sudoku
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