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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 juni 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! 
 
Groen: wat gaan we doen? 

Met stoom en kokend water 
Sinds kort wordt onkruid in de gemeente Meppel 
bestreden met heet water en hete lucht. 
Een grote en een kleine tankwagen, gevuld met 
schoon condenswater van de energiecentrale in 
Steenwijk, zult u vanaf heden regelmatig zien. Van 
Regteren groenvoorzieningen uit Ruinen benut zo 
de restwarmte van de naburige biomassacentrale 
voor het gifvrij begaanbaar houden van straten en 
stoepen. 
 
U zult de medewerkers voortaan ook in uw buurt 
zien, zodat overal de gewenste beeldkwaliteit kan 
worden behouden. 
 

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 
 
 

 

 
 
Facebook.com/wijkplatformoosterboerezinge 
 

  
 
Like ons op Facebook 

 
 
Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
 

 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
 

 
Wijkagent Harry Zagers tel.  0900-8844 
 

 
Gemeente Meppel www.meppel.nl 
Voor vragen en meldingen tel.: 14 0522 

 
 
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 september. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 

 



3 
 
 

 

 

 

Bestemmingsplan Isala 
Diaconessenhuis naar de raad 
Donderdag 16 mei werd de raadscommissie van de 
gemeente Meppel bijgepraat over de 
nieuwbouwplannen van het Isala Diaconessenhuis. 
‘Het is nu tijd om bij te praten over de 
ontwikkelingen die gaande zijn. Het plaatje is 
bekend, maar er is flink doorgetekend. 
Besluitvorming vindt na de zomer plaats’, vertelde 
burgemeester Korteland voordat hij het woord gaf 
aan Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Isala en Mariska de Groot, locatie 
directeur van het Isala Diaconessenhuis. 

 
Artist impression van het nieuwe Isala 

Diaconessenhuis 
 
‘Achter de schermen is veel gebeurd’, aldus 
Dillmann. Nieuwe inzichten hebben geleid tot 
veranderingen in de nieuwbouwplannen. In het 
ontwerpproces ging het van globaal ontwerp naar 
steeds gedetailleerder.   

Afdeling voor 
afdeling is met 
behulp van 
kartonnen 
panelen 
nagebouwd in een 
grote hal. Het 

haalde de fouten uit het ontwerp. Dat werd daarna 
werd aangepast om te komen tot optimale 
werkplekken. Dillmann: ‘Het definitieve ontwerp is 
nu bijna klaar.’ 
Overleg met omwonenden, het waterschap en het 
Drents Landschap hebben ertoe geleid dat de 

hoogte van het gebouw met één laag is 
teruggebracht tot 21 meter. Ter vergelijking: de 
voormalige zusterflats zijn 35 meter hoog.  De 
aanpassing van de hoogte maakte het noodzakelijk 
om het grondvlak te vergroten richting 
Hoogeveenseweg. 
Aan de randen komt nu meer begroeiing om het 
gebouw beter in te passen in het landschap.  
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij het 
ontwerp. Het ziekenhuis wordt niet aangesloten op 
het gasnet en is bovendien ‘all-electric’. Op de 
hoogste gedeelten van het dak komen 
zonnepanelen, op de lagere gedeelten mossedum.  
Met de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis 
is niets mis. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. 
Voor een belangrijk deel liggen die er nu al. Per 
openbaar vervoer is het ziekenhuis goed 
bereikbaar. De halte ligt vlak bij de hoofdingang. 
Ook de fietsenstalling komt dichtbij de 
hoofdingang te liggen. 
Mededelingen over wat er met de oude gebouwen 
gaat gebeuren konden nog niet gegeven worden. 
Het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe 
ziekenhuis lag tot en met 29 mei ter inzage. Tot die 
periode konden er zienswijzen worden ingediend. 
Een aantal zienswijzen zijn inmiddels ingediend. In 
het najaar, het streven is oktober, stelt de 
gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan 
vast. Daarna kan de eerste schop de grond in. De 
oplevering van de bouw en ingebruikname staat 
gepland voor eind 2021. 
 
Wat gaat Isala bouwen?  
 
-Polikliniek voor alle specialismen  
-Diagnostische faciliteiten (MRI, CT,          
functiediagnostiek)  
-Behandelkamers (bijv. voor scopie)  
-Dialyse afdeling  
-Operatiekamers  
-Dagbehandelingsbedden  
-100 klinische bedden, inclusief special care  
-Spoedeisende hulp, met nauwe samenwerking 
Huisartsenpost  
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Ontwikkelingen in Winkelcentrum 
 
Na de renovatie van het Winkelcentrum en de 
verbouwing en uitbreiding van Albert Heijn in 
2018, staan er nog enkele mooie ontwikkelingen 
op stapel. 
 
De DIO-Drogisterij krijgt een metamorfose! DIO 
wordt weer DA Drogisterij en voegt het winkelpand 
van de naastgelegen bloemenwinkel toe aan haar 
winkeloppervlakte. 
Hierdoor ontstaat ruimte om de Readshop samen 
met de nieuwe DA Drogisterij samen te voegen tot 
één nieuwe winkel: DA – Readshop Oosterboer! 
 
Het assortiment wijzigt nauwelijks, alleen zal de 
nieuwe DA – Readshop geen tabakswaren en 
sigaretten meer verkopen, dat past niet bij een 
gezondheidswinkel zoals DA is. Deze artikelen 
blijven overigens verkrijgbaar aan de servicebalie 
van de Albert Heijn. 
Overige producten en diensten blijven gewoon 
verkrijgbaar, dus wenskaarten, boeken, 
tijdschriften en kranten, staatsloten en Post-NL 
servicepunt verhuizen allemaal mee naar de 
nieuwe DA – Readshop. 
 
Ook de Drogisterij krijgt een complete 
metamorfose en het assortiment wordt vooral 
afgestemd op gezondheid, zelfzorg, persoonlijke 
verzorging en leuke cadeau artikelen voor vrouw 
en man. Een hele mooie aanvulling op het 
assortiment zijn bijvoorbeeld de 
voedingssupplementen van Solgar, maar u kunt 
ook het mooie nieuwe cadeauassortiment in de 
winkel ontdekken, zoals de mooie bad- en 
doucheproducten van Janzen. 
 
Van 9 t/m 25 juni is de Drogisterij gesloten en op 
26 juni is de feestelijke heropening van de nieuwe 
winkel. De Readshop sluit haar deuren op 15 juni. 
 
Vanaf woensdag 26 juni bent u weer van harte 
welkom in de vernieuwde combinatiewinkel  
DA Drogisterij / Readshop. 

Herdenking sergeant Swart 
 
Maandag 13 mei was er een kranslegging bij het 
monument ter nagedachtenis aan sergeant Swart 
die in de meidagen van 1940 door een inslag van 
een Duitse granaat in zijn bunker om het leven 
kwam. Door leerlingen van de Anne Frankschool en 
de Oosterboerschool, die het monument hebben 
geadopteerd, werd samen met wethouder Ten 
Hulscher een krans gelegd.  

  
Meike Dunnink en Farrell Koopmans, leerlingen van 
de Anne Frankschool, droegen een gedicht voor. 
 
Joop Stokkers, mede-initiatiefnemers voor het 
monument, vertelde over het contact dat hij 
recent had met familie van Swart in Australië. De 
83-jarige dochter Dinie is van plan om nog een keer 
naar Nederland te komen om het monument te 
bezoeken. Volgend jaar is het tachtig jaar geleden 
dat Swart om het leven kwam.  
 
Buurttuin bij de Meeuwenborgh? 
 
Na de zomervakantie wordt er een plan uitgewerkt 
om in 2020 achter de Meeuwenborgh een 
buurttuin aan te leggen. Het idee voor deze tuin is 
bedacht door scholieren van het voortgezet 
onderwijs in Meppel die in 2018 hebben  
deelgenomen aan de jongerengemeenteraad 2018. 
Jongeren werden uitgedaagd om een project te 
bedenken waarin de sociale contacten tussen 
bewoners bevorderd worden. Het winnende 
project was een buurttuin waarin jongeren en 
ouderen elkaar kunnen ontmoeten en samen 
kunnen tuinieren. 
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In samenspraak met de bewoners is gekozen voor 
de locatie Meeuwenborgh. De tuin achter de 
Meeuwenborgh ligt mooi achter het gebouw en 
leent zich uitstekend voor dit initiatief. 
Op 15 mei hebben zowel de bewoners als 
vertegenwoordigers van de verschillende scholen 
met elkaar gesproken over de haalbaarheid en de 
mogelijkheden. De scholen presenteerden hun 
ideeën, die verder gaan dan alleen onderhoud van 
de tuin. Bijvoorbeeld samen koken of 
boodschappen doen is ook mogelijk. De scholen 
hebben met  hun leerlingen veel te bieden. 
Een groot deel van de aanwezige bewoners werd 
erg enthousiast van dit idee. Natuurlijk waren er 
ook bewoners die toch nog wat terughoudend 
reageerden, maar werden uiteindelijk toch over de 
streep getrokken. 
De deelnemende scholen zijn: AOC Terra, Drenthe 
College, Dingstede, Greijdanus College en Stad en 
Esch. 
 
AED in Kolibrievlinder 
 
Een crowdfundingsactie heeft een AED opgeleverd 
voor de Kolibrievlinder en omgeving. Door middel 
van flyers bracht initiatiefneemster Jeannet Jansen 
de actie onder de aandacht van de buurtbewoners. 
39 bewoners reageerden met een financiële 
bijdrage. In totaal moest een bedrag van € 1660 bij 
elkaar gebracht worden. Philips gaf een korting op 
de aanschafprijs. ‘De respons was boven 
verwachting. In relatief korte tijd werd het 
benodigde bedrag bijeen gebracht’, aldus Jeannet 
Jansen. Het geld inzamelen gebeurde via het 
crowdfunding platform BuurtAED.nl. BuurtAED is 
een initiatief van de Hartstichting en Philips om 
Nederland (hart)veiliger te maken. 
De AED is inmiddels geplaatst. Zodra iemand in de 
buurt 112 belt bij een hartstilstand worden 
burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op 
kunnen halen. Zij krijgen de code om het kastje, 
waarin de AED zich bevindt, te openen. Totdat de 
ambulance arriveert kan levensreddende hulp 
worden verleend. Een zelfde actie leverde ook een 
AED op voor het gebied rond de Kampen. 

Jeannet Jansen: ‘Om de dekking te vergroten zou 
het mooi zijn als er op meer plaatsen in de 
Oosterboer een AED komt te hangen.’  
 
Voorlichtingsavond zonnepanelen 
 
In navolging van de succesvolle eerste bijeenkomst 
op 30 januari organiseert het buurkrachtteam 
Oosterboer een tweede voorlichtingsavond over 
zonnepanelen op woensdagavond 12 juni 2019. 
Bewoners van de Oosterboer zijn welkom in 
wijkcentrum De Boerhoorn. 
 
Het buurkrachtteam is opnieuw aan de slag gegaan 
met een burenaanbod voor zonnepanelen en 
vertelt hier graag meer over. Zij hebben hiervoor 
offertes van meerdere leveranciers vergeleken op 
basis van kwaliteit, garantie, service en prijs.  

 
Het leggen van de zonnepanelen is meestal in een 

dag afgerond. 
 

Tijdens de bijeenkomst presenteert het 
buurkrachtteam samen met de leverancier het 
aanbod en de mogelijkheden. 
Wanneer je belangstelling hebt, hoef je je niet 
beslist aan te melden, maar we stellen het wel op 
prijs. Dit kan via de Buurkracht-app of door een 
mailtje te sturen naar: 
buurkrachtoosterboer@gmail.com. 
Na afloop van de bijeenkomst is het mogelijk direct 
een offerte aan te vragen bij de leverancier 
waarmee het buurkrachtteam gunstige afspraken 
heeft kunnen maken. 
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Gedenkbomen planten 
 
Iedere Meppeler kan bij een bijzondere 
gelegenheid een boom planten. De 
Natuurbeschermingswacht in Meppel biedt deze 
mogelijkheid in samenwerking met de gemeente 
Meppel. Die bepaalt de plaats waar de boom 
geplant wordt. De actie loopt al vele jaren.    
Begin maart werden in het kader ‘Gedenkboom 
planten’ ter gelegenheid van diverse 
gebeurtenissen bomen geplant. Deze bomen 
werden geplant ter vervanging van bomen die daar 
voorheen gestaan hebben. 
 
De actie ‘Gedenkboom planten’ werd in 1979 door 
de Natuurbeschermingswacht Meppel en  
Omstreken ingevoerd. Hiermee kregen de burgers 
van Meppel de mogelijkheid ter gelegenheid van 
een gedenkwaardige gebeurtenis – zoals een 
geboorte, huwelijk of het herdenken van een 
persoon – een boom binnen de Gemeente Meppel 
te planten. Het doel is tevens de betrokkenheid en 
aandacht van de Meppeler bevolking voor hun 
groene leefomgeving, met name bomen, te 
bevorderen. Er zijn inmiddels meer dan 200 bomen 
geplant. 
 

 
Elke deelnemer ontvangt een Certificaat van 

Planting. Foto: Leo de Harder 
 

De Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. 
coördineert het tijdstip van planten in overleg met 
de planters. De boom wordt gezamenlijk door de 
burger/planter en een medewerker van de 
Gemeente Meppel geplant. De gedenkbomen 
worden op verschillende plaatsen in Meppel 
geplant. In de Oosterboer en Ezinge worden ook 
regelmatig nieuwe bomen geplant. 
Belangstellenden om een gedenkboom te planten 
worden uitgenodigd om contact op te nemen met 
Joke van der Meer: 0522 258729 of 06 12084366 
van de Natuurbeschermingswacht Meppel e.o. Zij 
weet alles van de mogelijkheden en kosten. Zie ook 
de website: www.natuurbeschermingswacht.nl. 
 
Knelpunten groenonderhoud 
 
In 2019 kan in de gemeente Meppel een bedrag 
van tweehonderdvijftigduizend euro besteed 
worden aan het wegwerken van knelpunten in de 
openbare ruimte. Dat is door de coalitiepartijen 
vastgelegd in het coalitieakkoord. Om te komen tot 
een besteding van de gelden heeft het College van 
B&W besloten om in contact te treden met de zes 
Wijkplatforms. Ook de mensen van de praktijk zijn 
geraadpleegd over de aanpak. En zo lag er tijdens 
de bijeenkomst op 5 maart met de diverse partijen 
een voorstel waarop ingesproken kon worden door 
de afgevaardigden van de Wijkplatforms. Deze 
bijeenkomst heeft zinvolle en bruikbare ideeën 
opgeleverd. De input van de vertegenwoordigers 
van de Wijkplatforms, gecombineerd met de input 
van groenmedewerkers, heeft een lijst opgeleverd 
die aan het college is voorgelegd.  
De afgevaardigden van het Wijkplatform 
Oosterboer en Ezinge kozen voor het wegwerken 
van de achterstanden in het groenonderhoud. 
Nieuwe initiatieven ontplooien leek hen minder 
zinvol. Zodra de lijst van te verrichten 
werkzaamheden per wijk definitief is vastgesteld, 
wordt zo snel als mogelijk een start gemaakt. 
Ook voor volgend jaar is er een bedrag van 
tweehonderdduizend euro beschikbaar. Dat 
bedrag is, net als het bedrag voor 2019, bestemd 
voor de gehele gemeente. 
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Speelvoorzieningen  
 
In het gebied dat grenst aan de Oosterbroekenweg 
worden de speelvoorzieningen opgeknapt of 
verwijderd. Alle bewoners in dit gebied hebben 
hierover een brief van de gemeente Meppel 
ontvangen. Een aantal van de speelvoorzieningen 
zijn aan vervanging toe, anderen worden niet druk 
bezocht en daarom opgeheven.  
 
De speelplek bij de Fazant zal op termijn 
verdwijnen. Een aantal toestellen is nu nog 
bruikbaar, maar wanneer zij niet meer veilig zijn of 
groot onderhoud vragen worden ze weggehaald.  
De speeltoestellen aan de Patrijs zijn recent 
vernieuwd. Deze speelplaats zal niet gewijzigd 
worden.  
De speelplek bij de Waterhoen is geheel aan 
vervanging toe. Deze plek zal opnieuw ingericht 
worden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en 
met 6 jaar. Bewoners hebben al eerder 
aangegeven dat ook de groenvoorziening rond 
deze plek niet meer voldoet en (deels) vervangen 
zou moeten worden. Gelijktijdig met het vervangen 
van de toestellen zal de gemeente in samenspraak 
met deze bewoners het groen opknappen. 
Ook de speelplek bij de Lepelaar voldoet, maar 
door het grotere aantal kinderen in de leeftijd van 
6 tot 12 jaar wordt hier een toestel bijgeplaatst 
passend bij deze leeftijdscategorie. 
Van de speelplek bij de Roerdomp wordt weinig 
gebruik gemaakt. De toestellen zijn grotendeels 
versleten en voldoen op termijn niet meer aan de 
veiligheidseisen. Ook hier kunnen de toestellen 
blijven staan totdat ze echt versleten zijn, maar 
vanuit de bewoners is er al een vraag gekomen om 
deze plek aantrekkelijker en groener te maken. Het 
is een overweging om de plek meteen aan te 
pakken. Samen met deze initiatiefnemers zal de 
gemeente bespreken hoe de omwonenden te 
betrekken om  gezamenlijk de invulling van deze 
plek vorm te geven. 
 
De kinderen uit de buurt konden meedenken over 
de keuze van de toestellen door een tekening 

maken te maken, een verhaaltje te schrijven of 
gewoon een verlanglijst maken. Alle op deze 
manier verzamelde gegevens gaan naar meerdere 
leveranciers van speeltoestellen. Die maken dan 
een ontwerp waaruit de kinderen op een later 
moment een keuze mogen maken. Voor alle her in 
te richten plekken mogen plannen en ideeën 
worden ingediend.  
Ook op andere plaatsen in de Oosterboer zijn op 
dezelfde wijze de kinderen bij het maken van de 
plannen betrokken. 
 

 
De speelplaats aan de Rozentuin is vorig jaar 

opnieuw ingericht. 
 
Waarom worden speelplaatsen opgeknapt of 
weggehaald? 
In de verschillende wijken liggen veel, vaak 
kleinere, speelplaatsjes. Sommige worden druk 
bezocht en andere maar heel weinig. Voor de 
gemeente reden om eens kritisch te kijken naar 
deze speelplekken. Dat gebeurt volgens een eerder 
opgesteld plan. In dit plan worden speelplekken 
ingericht op basis van het aantal kinderen in een 
buurt. 
 
Mochten er nog vragen zijn, of is niet helemaal 
duidelijk wat er nu met een specifieke speelplek 
gaat gebeuren, dan kunt u contact opnemen met 
Teun Mulder. Hij is bereikbaar via het 
telefoonnummer van de gemeente Meppel 140522 
of het emailadres postbus@meppel.nl 
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Kindertuintjes weer van start 
 
Er stond een koude wind en soms viel er wat 
regen, maar......... ondanks dit alles waren bijna alle 
kinderen aanwezig om te starten met hun eigen 
tuintje. Met kleding aan, die lekker vies mocht 
worden, werden de schoffels, harken en schepjes 
uit de schuur gehaald. Het zomerseizoen kan 
beginnen.  
De bonenstokken werden opgezet en rondom de 
stokken werden verschillende soorten bonen 
gezaaid. Zonnebloempitten werden gezaaid.  In 
augustus gaan we zien wie de hoogste zonnebloem 
heeft. Oja, er werd ook pluksla gepoot. Voor we 
het wisten, was het uur voorbij. 
De volgende keer gaan we weer verder met tuinen. 
Iedere vrijdag wordt er door ons getuind vanaf half 
zeven. 
 

 
De kinderen zijn druk met het bewerken van de 

grond en het opzetten van de bonenstokken. 
 
Wanneer u op de Blankensteinweg tussen de beide 
sporen voorbij fietst, moet u maar eens kijken hoe 
gezellig het eruit ziet. Alle tuintjes zijn nu bezet. 
Enthousiaste kinderen, die leren over de natuur en 
van elkaar. 
 
We hopen op een mooie zomer, zodat we kunnen 
genieten van eigen sla, radijsjes, boontjes enz. 
 
Wil Vreugdenhil 
 
 

Project Nederland Zoemt krijgt vervolg 
 
Nadat de werkgroep Groen samen met de 
vrijwilligers van het project voor het ‘Bijen en 
Vlinderparadijs’ in het najaar zeventig inheemse 
struiken heeft geplant, zijn er in het voorjaar 
klaprozen gezaaid in het ringpark langs de 
Oosterbroekenweg. Nu is de werkgroep actief met 
het bloemrijk maken van de oever van de vijver 
van de oever van de vijver bij de Roerdomp en de 
Binnenweg. De elzenopslag is hier al verwijderd. 
Een deel van de oever zal worden afgeplagd, dit is 
tot nu toe nog niet gelukt. Op deze plekken zal een 
mengsel worden ingezaaid. De open plekken die op 
deze manier gecreëerd worden zijn heel geschikt 
voor solitaire bijen.  
Bij het insectenhotel komt een voorlichtingsbord. 
Dit bord heeft een educatief doeleind. Bij de vijver 
zal ook een bord geplaatst worden met informatie 
over het bloemrijke terrein. Het maaibeleid zal ook 
nog aangepast worden om goede 
groeiomstandigheden te creëren.  
Op het terrein zal ook een bijenheuvel gemaakt 
worden. Hiervoor wordt nog gewacht op een paar 
mooie oude boomstammen die hiervoor gebruikt 
kunnen worden. 
Het wijkplatform neemt ook deel aan de kerngroep 
Streekbeheer Meppel. 
 
Geluidsoverlast A-32 
 
De A32 geeft weer veel geluidsoverlast. Naar 
aanleiding van reacties van bewoners heeft het 
Wijkplatform via de gemeente Meppel de vraag bij 
Rijkswaterstaat neergelegd wanneer het dubbel 
laags ZOAB wordt vervangen.  
Rijkswaterstaat laat weten dat de aannemer van 
Rijkswaterstaat enkele keren per jaar de kwaliteit 
van het asfalt inspecteert. Uit deze inspecties komt 
niet naar voren dat het dubbel laags ZOAB bij 
Meppel niet voldoet.  
Het eerstvolgend Groot Onderhoud waarbij het 
asfalt wordt vervangen is in of na 2025. 
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De Wet milieubeheer biedt Rijkswaterstaat de 
mogelijkheid om geluidmaatregelen te overwegen 
wanneer door bijvoorbeeld de toename van het 
verkeer het zogenaamde geluidproductieplafond 
wordt overschreden. Elke rijksweg kent een 
plafond, de maximale geluidproductie die is 
toegestaan. Dit plafond wordt, ondanks de 
toename van het verkeer, langs de A32 op korte 
termijn echter nog niet overschreden.  
 

 
Bij westenwind geeft de A32 veel geluidsoverlast. 

 
Zie voor meer toelichting ook: 
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-
regels-en-vergunningen/geluid-langs-
rijkswegen/index.aspx  
Op deze website staan ook de nalevingsverslagen 
waarin de actuele geluidproductie en 
geluidproductieplafond is gerapporteerd. Tevens 
staat op deze site een korte video en een 
geluidfolder waarin meer uitgebreid de 
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat ten 
aanzien van de aanpak van wegverkeerslawaai van 
rijkswegen is opgenomen. 
 
Nieuws uit Thailand: Jackfruit! 
 
Het groeit het hele jaar door aan grote bomen in 
Thailand, zo ook in de tuin van onze boerin Khun 
Nipalin: Jackfruit!  
Deze fruitsoort, lokaal ook wel ‘Thong Prasert’ 
genoemd, kun je op 2 manieren eten: rijp en geel 
of jong en groen.  
De jonge jackfruit is ideaal om mee te koken, 
omdat hij neutraal van smaak is. Deze jonge 

jackfruit is sinds kort verkrijgbaar in de 
Wereldwinkel. 
 

 
 
Veelzijdig en plantaardig 
Het vruchtvlees neemt makkelijk alle smaken op, 
waardoor je jackfruit heel goed kunt kruiden en 
marineren. En het heeft direct een vlezige 
structuur. Net echt! Dat zorgt ervoor dat hij de 
ideale gangmaker is op het menu van een veganist, 
vegetariër, flexitariër maar ook van de 
vleesliefhebber die soms eens wat anders wil 
proberen. Kortom: voor iedereen die van lekker en 
makkelijk eten houdt! Ontdek wat je allemaal met 
jackfruit kunt maken op www.jackfruit.nl 
 
 

Sudoku 
 

 3  5     9 
2  6  7 9    
      7   

4     8 5   
5 2    6    
    1   9  
  3 2    8  

9    8  3  4 

 7  1   9 6  
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Zwerfvuilophalers op excursie  
 
Op 23 april is een groep van twintig ploggers, 
vrijwillige zwerfvuilruimers, op uitnodiging van de 
gemeente Meppel op excursie geweest. Inmiddels 
zijn er zo’n veertig vrijwilligers op dit gebied actief. 
Van tijd tot tijd worden deze vrijwilligers in het 
zonnetje gezet en als blijk van waardering krijgen 
zij dan bijvoorbeeld een excursie aangeboden. 
 
De ploggers namen een kijkje bij Sympany, locatie 
Assen. Dit bedrijf verwerkt textiel in de breedste 
zin van het woord. Bijna alles krijgt hier een 
herbestemming, zodat er slechts een fractie in het 
werkelijke afval terechtkomt. Na een 
welkomstwoord en een inleiding over wat 
Sympany doet en waar Sympany voor staat 
mochten de vrijwilligers meewerken aan het 
sorteren van de inhoud van de aangeleverde 
artikelen in de containers van Sympany. In 
Nederland verdwijnt naar schatting 124 miljoen 
kilo textiel met het restafval in de 
verbrandingsoven. Twee derde daarvan is geschikt 
voor hergebruik of recycling. 

De container van Sympany aan de Ezingerweg. 
 
Ook in de Oosterboer staan op diverse plekken de 
kledingcontainers van Sympany: 
Atalanta, bij Het Erf, Van Boeijen 
De Baander, Oosterboerweg 35b 
Ruskenstuk - bij Albert Heijn (ondergronds) 
 

Bij Sympany is alle textiel welkom, ook versleten 
kleding en huishoudelijk textiel zoals handdoeken, 
lakens en gordijnen. Om de kleding te beschermen 
tegen vocht en vuil is het van belang dat het 
gedoneerde textiel in een gesloten zak 
aangeboden wordt. De kleding moet droog zijn 
omdat vochtig textiel heel snel schimmel 
veroorzaakt. Het is fijn wanneer het textiel ook 
gewassen is. Sympany kan niet alle kleding wassen 
en daarom wordt het doorverkocht zoals het wordt 
aangeboden.  
 
Bij Sympany, locatie Assen werken 18 mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
vanwege een handicap of langdurige werkloosheid. 
Zij zijn erg gemotiveerd en sorteren en verpakken 
de ingezamelde kleding en schoenen en maken het 
transport gereed. De opbrengst gaat naar 
projecten in ontwikkelingslanden. 

 
Inwoners die zich ook geroepen voelen om iets 
tegen zwerfvuil te doen, kunnen zich melden bij de 
gemeente: telefoon 140522  (Marjan Mulder of 
Wim Hilbrink). Bij hen kunnen belangstellenden 
ook meer informatie krijgen. 
 

Rebus 
In deze rebus staan de namen van vier 

Europese landen. Welke landen zijn dat? 
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Recept van een amateur kok 
 
Het witte goud 
Al dertig jaar woon ik nu in het noorden. Hier staat 
mijn huis, hier voel ik me goed. Maar het is anders 
geweest; De eerste jaren dat ik hier woonde had ik 
heimwee. Heimwee naar de “asperges”. 
Ik ben dol op de asperges die mijn moeder zo 
lekker kon klaarmaken. Heerlijk! 
 
Ik ben ook zo ongeveer tussen de aspergebedden, 
in het zuiden van het land geboren. Dus het kan 
ook bijna niet anders. Omdat ik dertig jaar geleden 
in het noorden kwam wonen, betekent dat, dat ik 
ook afscheid moest nemen van de bourgondische 
tafel. Natuurlijk is hier ook van alles te koop, maar 
toen niet, in ieder geval geen asperges die in het 
zuiden overal te koop werd aangeboden. Vooral na 
enkele zonnige dagen was toen de prijs voor 
asperges duidelijk goedkoper en voor mij 
interessanter. Dat is tegenwoordig nog steeds zo. 
Dus als we weer het zuiden bezochten wilden we 
dat zo mogelijk in de aspergetijd, wat natuurlijk 
nauwelijks lukte. 
 
Door mijn werk kwam ik later veel in het oosten 
van Drenthe, en daar kwam ik de aspergekwekers 
tegen. Na wat zoeken bleef ik steeds bij dezelfde 
kweker terugkomen. Niet alleen voor de asperges 
maar ook voor de filosofische gesprekken die we 
samen hadden.  
 
Tot mijn spijt is hij met de aspergeteelt gestopt, 
maar intussen is asperges nu overal te koop. Dus 
wij eten af en toe lekkere asperges naar mijn 
moeders  recept. Bovendien als wij asperges eten 
laten we de opvulling zoals aardappelen vaak weg. 
Liever nemen we wat meer asperges. 
 
Het recept voor 2 personen: 
- 1 kg asperges. Let op dat hij goed vers is, dus niet           
of nauwelijks ingedroogd onderaan. 
- 3 eieren. Hard gekookt. 
- 1 ons gekookte ham. 
 

 
Tip; vervoer en bewaar de asperge koel. Tot de 
volgende dag bewaren?  Bewaar de asperges in 
een natte theedoek in de koelkast. 
 
1. Was de asperges goed.  
2. Schil de asperges, van onder tot aan het kopje. 
3. Snij van de onderkant 2 à 3cm af. 
4. Bewaar deze kontjes in een bakje water. 
5. Leg de schillen in een pan, vul deze met 1 ½ liter 
water en leg daarop de asperges. 
(de schillen worden mee gekookt voor de smaak) 
e.v. een beetje zout toevoegen. 
6. Breng aan de kook en laat dit 14 min. koken. Zet 
het vuur uit en laat dit nog eens 14 min. staan. 
7. Kook intussen de eieren. Schil ze en prak ze op 
een bordje met een vork.  Rol de plakjes ham tot 
rolletjes. 
8. Haal de asperges uit de pan.  Gooi de schillen 
weg en bewaar het kookvocht samen met de 
kontjes. Dit wordt een heerlijke bouillon voor een 
andere dag. 
 
Verdeel de asperges op voorverwarmde borden, 
leg de rolletjes ham er bij en verdeel de eieren over 
de asperges. Een klontje roomboter erover en 
smullen maar.  
Voor de liefhebbers zijn gebakken krieltjes er erg 
lekker bij. 
 
En dan hebben we nog de bouillon: 
Verwarm dit samen met een takje Lavas 
(Maggiplant) uit eigen tuin en een bouillonblokje 
naar smaak. Wanneer het voldoende heet is kun je 
er een ei doorheen loskloppen. Tenslotte strooi je 
nog wat fijn geknipte bieslook (ook uit eigen tuin) 
er over. En dan heb je een heerlijk en eenvoudig 
aspergesoepje. 
 
NB: Leuk aan dit recept is dat alles wordt gebruikt, 
er wordt niets weggegooid. En de genoemde 
kruiden zijn makkelijk te kweken in een pot op het 
balkon of in de tuin. Jonge plantjes zijn vaak bij de 
liefhebber gratis te krijgen. 
 
Eet Lekker, 
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Hay Janssen 

 
WijkPunt Oosterboer/Ezinge zoekt nieuwe 
naam 
Het wijkpunt wil graag een herkenbare naam voor 
de wijk op de gevel. Daarom doen we een oproep 
om een originele naam te bedenken. Uw inzending 
kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bus in 
het WijkPunt voor 1 juli 2019. De winnaar krijgt 
een leuke verrassing. 
 
Het wijkteam van Oosterboer/Ezinge 
 
Het Wijkteam van de Oosterboer/Ezinge bestaat 
uit de wijkregisseur van de Gemeente Meppel 
Henk den Toom, de wijkagent Harry Zagers, 
toezichthouder Mohammed El Mourabet, de 
woonconsulent van Woonconcept Marissa Dik, de 
sociaal werker van Welzijn MensenWerk Yvonne 
Murris en de wijkgericht werkende 
verpleegkundige (S1) Dominique Stam. 
 
Heeft u vragen over de wijk en wilt u deze stellen 
aan het wijkteam dan kunt u contact opnemen 
met: 
Henk den Toom     140522 
Mohammed El Mourabet 140522 
Harry Zagers      0900 - 88 44 
Marissa Dik      088 - 61 62 000 
Yvonne Murris      06 - 13 10 97 23 
Dominique Stam     0522 - 24 31 75 
 
Wegens gebrek aan belangstelling komt het 
inloopspreekuur van het wijkteam op de 
dinsdagmiddag te vervallen. 
 
Open huis 
Het WijkPunt Oosterboer/Ezinge aan de Osseweide 
heeft open huis. Het  afgelopen jaar zijn er diverse 
activiteiten ontplooid voor jong en oud. Kom 
gerust een kijkje nemen en laat je informeren en 

inspireren tijdens de Kijk en Ontdek fair van 
Doomijn Osseweide.  
  
HAPJES - DRANKJES - GEZELLIGHEID - 
ONTMOETING -  ONTSPANNEN - INFORMEREN - 
KENNISMAKEN  

 
Zaterdag 15 juni 2019  
Van 10.00 - 12.00 uur  
 

 
Ingang van het WijkPunt 

 
Koffieochtenden 
 
Elke maandag en donderdag is er tussen 10 en 
11.30 uur in het WijkPunt gelegenheid om een 
kopje koffie of thee te drinken.  
U kunt altijd binnenlopen om een praatje te maken 
met buurtgenoten.  
De ingang van het WijkPunt in de Oosterboer ligt 
tegenover het winkelcentrum.   
 
 

Burendag Wijkplatform 
Oosterboer - Ezinge  
28 september 2019 
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Activiteiten BSV Ezinge 
 
Zaterdag 6 april organiseerde BSV Ezinge een 170 
darttoernooi voor leden en buurtbewoners. Voor 
de beste darters waren heerlijke vleesprijzen te 
winnen. 
 
Uitslag winnaarsronde 
1. R. de Jonge  
2. A. Kuik  
3. K. Vermaning 
 
Verliezersronde  
1. A. Schreuder  
2. Leon 
3. J. Koppers 

                                                           
Zondag 21 april 
was er weer het 
jaarlijkse 
(paas)eieren 
zoeken. De eieren 
waren verstopt in 
de speeltuin en op 
het veld. Ook dit 
jaar waren er weer 
mooie en lekkere 
prijzen te winnen!. 
De opkomst was 
goed en ook mooie 
weer werkte mee. 

 
Dit jaar zijn alle 
eieren gevonden. 
Wie zou het ei op 
het speeltoestel 
hebben gevonden? 

Foto: Facebook BSV Ezinge 

  

  
 
Magic John 
 
Op woensdagmiddag 22 mei 2019 kwam Magic 
John zijn goochelshow brengen in wijkgebouw De 
Boerhoorn in de Oosterboer. Ongeveer 15 
kinderen, sommigen met papa en/of mama en 
sommigen met opa en/of oma, kwamen naar De 
Boerhoorn om de magische show te bekijken.  
Zestigminuten lang waren er veel oh’s en ah’s te 
horen.  
Diverse kinderen maar ook sommige volwassenen 
mochten actief deelnemen aan de show. We 
hebben een konijn voorbij zien komen, maar ook 
een aap! Ook diverse gekleurde doekjes kwamen 
voorbij en bij Xavi werden de muntstukjes overal 
tevoorschijn getoverd: vanachter zijn oren, 
vanonder zijn armen, je kon het zo gek niet 
bedenken.  
Pim en Levi stonden tegenover elkaar met een 
rode en een zwarte doek met ieder 10 
speelkaarten. Na de goochelact bleek Levi er 12 te 
hebben en Pim 8! Iedereen keek met open mond 
toe hoe dit toch kon, door Magic John. 
 
Alle kinderen werden ontvangen met limonade en 
lekker snoepgoed. Na afloop kregen ze een zakje 
chips mee naar huis. Voor de volwassenen was er 
een vers gezet kopje koffie of thee. Dit werd door 
Wijkvereniging Oosterboer beschikbaar gesteld. 
Wilt u ook een leuke kindershow van Magic John 
op een kinderfeestje of op school: 
www.magicjohn.nl 
 
Activiteiten 
 
In de maanden juli en augustus gaan het eetcafé, 
het biljarten, de handwerkclub en het wandelen 
gewoon door. De gymnastiek gaat per september 
naar De Beemd.



 

 

 

 

 

 

Ben jij het enthousiaste 
Wijkplatformlid dat wij 
zoeken? 
Ben jij de vrouw of man die de bewoners van de  
Oosterboer en Ezinge wil vertegenwoordigen?  
Wij zoeken mensen die mee willen denken over  
verbeteringen of veranderingen die bijdragen aan  
een prettige en mooiere woonomgeving.  
 
Wat doet een wijkplatform? 

Een wijkplatform wil op een positieve manier, samen met gemeente en politie, de woon- en 
leefsituatie in de wijk verbeteren. In de gemeente Meppel bestaan de wijkplatforms uit een aantal 
enthousiaste bewoners uit die wijk of een dorp. Wijkplatform Oosterboer Ezinge vergadert 1 x in de 
maand. 
 
Waarover praat je mee? 
Over veel wat er in de wijk gebeurt, actuele voorbeelden zijn o.a. 

 Wat te doen met ons groen 
 Algemeen meedenken over ontwikkelingen in Meppel op het gebied van leefbaarheid en 

veiligheid. 
 
 

De wijken Oosterboer en Ezinge zijn ook van jou! 

 

 
                                                                                                                                 

 

Ben je sociaal, heb je humor en vrije tijd die je graag wilt besteden aan het 
leefbaar maken en houden van je wijk? Neem gerust contact op met Henk den 
Toom, wijkregisseur van gemeente Meppel, op tel. 140522 of stuur een mailtje 
naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.  

Kijk ook eens op www.wijkplatformoosterboerezinge.nl of volg ons op Facebook.  
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