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Locatie:  
Ringpark aan de Oosterbroekenweg, gelegen 
tussen de Binnenweg en de Hoogeveenseweg.   
 
Wat gaan we doen? 
Struiken snoeien en eventueel herplanten, 
bijwerken bijenhotel, plaatsen educatief bord bij 
het bijenhotel, maaien van het gebied rond de 
vijver en de fruitbomen, fruitbomen snoeien.  
Plannen werkzaamheden voor de vervolgstappen 
naar het realiseren van het bijen en 
vlinderparadijs! De werkgroep Groen van het 
Wijkplatform doet dit samen met de vrijwilligers 
van het project ‘Bijen en Vlinderparadijs’. 
                                                    
Wanneer? 
Zaterdag 2 november van 09.30 tot 15.00 uur. 
 
We kunnen nog de nodige handjes gebruiken, voor 
wat drinken wordt gezorgd! 
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen 
naar: boesjes@concepts.nl .  
Je mag uiteraard ook gewoon even komen kijken! 
 
De organisatie van de Natuurwerkdag is in handen 
van Landschapsbeheer Drenthe, gemeente Meppel 
en het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge. 
 

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 december. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 
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Goed idee gevraagd 
Het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge wil vanuit het 
wijkbudget geld beschikbaar stellen voor ideeën 
om de leefbaarheid in beide wijken te vergroten. 
Het moet daarbij gaan om iets nieuws. 
Bijvoorbeeld een sportieve activiteit in uw straat, 
een activiteit speciaal voor de jeugd maar ook een 
bankje of een bloembak op een mooie plaats kan 
voor honorering in aanmerking komen. Alle ideeën 
zijn welkom. 
De financiële bijdrage is eenmalig en omdat het 
Wijkplatform het geld niet zo maar weggeeft, moet 
de aanvraag voldoen aan enkele voorwaarden. 
 
Voorwaarden voor een goed idee 
1 Een idee dient ten goede te komen aan de 
algemene leefbaarheid van de wijk. 
2 Een idee moet binnen een jaar realiseerbaar zijn. 
3 Er moet draagvlak in (een deel van) de wijk zijn 
voor uw idee. 
4 In geval van een activiteit dient deze vrij 
toegankelijk te zijn voor wijkbewoners. 
5 Een idee mag niet gaan over achterstallig 
onderhoud. 
6 Een idee kan niet meedoen wanneer het via 
andere middelen kan worden bekostigd. 
 
Een idee indienen 
U kunt een idee indienen door het ideeformulier 
dat u hieronder ziet zo volledig mogelijk in te 
vullen. Tijdens de Burendag in en om wijkcentrum 
De Boerhoorn aan de Brandemaat kunt u uw idee 
indienen bij de bakfiets van het Wijkplatform. 
Burendag is dit jaar op 28 september. 
Het Wijkplatform gaat vervolgens kijken of het idee 
binnen het budget uitgevoerd kan worden en 
maakt een keuze uit de inzendingen. De 
mogelijkheid bestaat dat er meerdere ideeën 
uitgevoerd kunnen worden 
Heeft u een goed idee voor de wijk? Aarzel dan 
niet en dien uw idee in. Wie weet wordt uw idee 
gerealiseerd! 
 
Mijn idee voor de wijk Oosterboer / Ezinge is: 
…………………………………………………….………………… 
………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
Aangevraagd budget: € ………….. 
 
Naam: 
……………………………………………………………..……… 
Adres: 
…………………………………………….……….……………… 
E-mail:. 
……………………………………………..……………………… 
Telefoon: 
………………………………………………..…………………… 

 
 
 
Platanen 
De Platanen in de Oosterboer en Ezinge stonden er 
afgelopen zomer niet al te jofel bij. De bladvorming 
is beperkt. En dat terwijl de boom bekend staat als 
schaduwboom vanwege de doorgaans grote 
bladeren. Velen vragen zich of de staat waarin de 
bomen zich nu bevinden duiden op een mogelijk 
afsterven.  
Niets is minder waar laat wijkregisseur Henk den 
Toom desgevraagd weten: ‘Er wordt wel een erg 
negatief beeld geschetst over de toestand van de 
platanen. Deze boomsoort staat hier in Nederland 
eigenlijk op zijn meest noordelijke grens waardoor 
hij gevoelig is voor ziekten en plagen. De schimmel 
die nu voor veel overlast zorgt, zit er elk voorjaar 
in. Afhankelijk van het weer manifesteert hij zich in 
meer of mindere mate. Een slecht (soms koud) 
voorjaar betekent veel schimmel. In een groeizaam 
voorjaar hebben de bomen over het algemeen 
minder problemen. Na de droge zomer van vorig 
jaar zijn de bomen misschien ook verzwakt wat 
weer van invloed is op de schimmel in dit voorjaar. 
Ze overleven dit wel, maar groeien een jaartje wat 
minder.’ 
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Nieuw gemaal Rumptigerpad  
Het gemaal Oosterboer gelegen aan het 
Rumptigerpad wordt vervangen door een nieuwe. 
Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta 
(WDODelta) omdat het huidige gemaal niet meer 
aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer 
voldoet.  

 
Artist impression WDODelta van het  

nieuwe gemaal. Het oude gemaal wordt in zijn 
geheel vervangen.  

 
Het nieuwe gemaal voldoet straks aan de huidige 
veiligheidseisen. Bovendien wordt het gemaal 
visvriendelijk en -veilig gemaakt. WDODelta kan de 
waterpeilen dan weer voor minimaal dertig jaar 
goed beheren. 
 
Fietspad Rumptigerpad tijdelijk afgesloten  
In overleg met de gemeente Meppel is besloten 
om het Rumptigerpad, tijdens de uitvoering, af te 
sluiten. De ruimte tussen het gemaal en het 
fietspad is zodanig klein dat dit vanwege de 
veiligheid niet wenselijk is om het fietspad te 
gebruiken.  
De fietser worden vanuit de stad en Oosterboer 
omgeleid via Blankenstein en de Hoogeveenseweg. 
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken 
of de verkeerslichten bij de oversteek de 
fietsersstroom op een veilige manier aan kan.  
 
Het bestaande fietspad wordt ook opengebroken 
om nieuwe buizen vanaf het gemaal naar de 
Hoogeveensche Vaart te leggen. Voor het 
bouwverkeer legt de aannemer speciale rijplaten 

aan vanaf Blankenstein, via het perceel van 
Rijkswaterstaat, naar het gemaal.  
 

 
Het Rumptigerpad is tot februari afgesloten 

 
Planning 
In week 34, direct na de bouwvakvakantie, is 
gestart met de werkzaamheden. Naar verwachting 
is het werk in februari 2020 afgerond.  
 
Vragen  
Heeft u vragen of klachten over de uitvoering?  
Belt of mailt u dan met Roel van der Horst 
(toezichthouder).  
T: 088-2331504 of E: roelvanderhorst@wdodelta.nl 
 

Burendag Wijkplatform 
Oosterboer - Ezinge  
28 september 2019 

 
Burendag bij de Meeuwenborgh! 
Zaterdag 28 september is de landelijke burendag 
en in de Oosterboer wordt dit natuurlijk uitgebreid 
gevierd! Maar op donderdagmiddag 26 september 
is er een ‘pre-burenmiddag’ bij de Meeuwenborgh 
aan de Hoogeveenseweg. 
Samen met het Drenthe College heeft de 
bewonerscommissie van de Meeuwenborgh om 
tafel gezeten om iets leuks te bedenken. In de tuin 
van de Meeuwenborgh komt op donderdagmiddag 
26 september een echte foodtruck, een ‘keuken op 
wielen’, waar studenten van het Drenthe College 
heerlijke hapjes gaan maken voor de ruim 60 
bewoners.  
Een burendag in het klein! 
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‘Rembrandt Bloemen’ nu ook  in 
winkelcentum Oosterboer 
Vanaf dinsdag 27 augustus kunnen liefhebbers van 
een ‘bloemtje to go’ of een zorgvuldig 
samengesteld boeket terecht bij ‘Rembrandt 
bloemen’ in het winkelcenrum Oosterboer. ‘Voor 
elke portemonnee hebben we iets te bieden. We 
hebben een goede  prijs-kwaliteitsverhouding,’ 
vertelt eigenaar Alex van Ulzen. Al meteen na de 
opening kan de winkel zich verheugen in een grote 
belangstelling.  
 

 
 
De winkel met een open gevel nodigt uit om even 
binnen te lopen. Naast de vestiging in 
winkelcentrum De Koekdijkslanden is dit de 
tweede winkel van de familie Van Ulzen, die ook 
speciale bloemstukken zoals bruidsboeketten kan 
leveren. 

Met de komst van ‘Rembrandt bloemen’ is de lege 
plaats tegenoverAlbert Hein opgevuld. ‘De 
Bloementuin’ tot voor kort aanwezig in het 
winkelcentrum is vanaf nu uitsluitend te vinden in 
de Hoofdstraat. 

 

Duotrappen, fietsplezier voor twee 
Om mensen die niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen, maar dat wèl graag zouden willen, de 
gelegenheid te bieden om samen met een 
vrijwilliger op een (elektrisch ondersteunde) 
duofiets tochtjes in de omgeving te maken is eind 
2018 stichting Duotrappers Meppel e.o. opgericht. 
 
Duotrappers Meppel wil mensen uit hun isolement 
halen en hun welzijn bevorderen. Het werkterrein 
van Duotrappers omvat de gemeente Meppel e.o. 
Zij willen aanvankelijk gebruik gaan maken van 
duofietsen van Vanboeijen en Noorderboog en een 
eigen duofiets. De gastrijders kunnen zelf 
meetrappen zodat ook zij in beweging zijn. 
Op de duofiets zitten de vrijwilliger/begeleider en 
de gast naast elkaar wat het praten met elkaar 
gemakkelijk maakt. 
 
Duotrappers functioneert uitsluitende met 
onbetaalde vrijwilligers. Het fietsen (lengte, duur 
en route) wordt bepaald in onderling overleg 
tussen gast en de vrijwilliger/begeleider en is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
duofietsen. 
De ritten voor de gasten zijn gratis. Plezier in het 
fietsen en veiligheid onderweg staan voor gast en 
vrijwilliger voorop. 
 
Via de website van www.duotrappersmeppel.nl 
kunnen gasten/deelnemers zich aanmelden of 
aangemeld worden. Vrijwilligers/begeleiders die 
het leuk vinden een aantal keren per maand met 
een gast/deelnemer te fietsen kunnen zich ook 
(telefonisch of per mail) aanmelden.  
Meer info: www.duotrappersmeppel.nl   
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Update rond de gebiedsvisie 
Stationsgebied Meppel 
In januari was er een schouw van het 
stationsgebied waarbij onder andere 
vertegenwoordigers van het buurtplatform Ezinge 
aanwezig waren. In de periode daarna is er met 
diverse eigenaren in het gebied gesproken. Op 
basis van deze input zijn er verschillende opties 
voor de toekomst van het stationsgebied verkend.  
Hiervoor is wat meer tijd genomen om tot goede 
afstemming te komen met de partijen rond het 
spoor en de opties te toetsen aan milieuaspecten 
en verkeer.  
Bureau Haskoning DHV legt nu de laatste hand aan 
een boekwerkje dat alle informatie verzamelt en 
een aantal mogelijke scenario’s voor het gebied 
weergeeft. De gemeente Meppel hoort graag van 
alle betrokkenen uit het gebied wat zij vinden van 
de verschillende opties. Daarvoor komt er een 
stakeholdersbijeenkomst. Om iedereen zoveel 
mogelijk de gelegenheid te geven hierbij aanwezig 
te zijn, organiseert de gemeente Meppel de 
stakeholdersbijeenkomst na de zomervakantie. 
Het boekwerkje en het verslag van de 
stakeholdersbijeenkomst, worden vervolgens 
aangeboden aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad wordt gevraagd een 
voorkeursscenario te kiezen, op basis waarvan de 
gebiedsvisie verder wordt uitgewerkt.  
 
 
Hondenpoep 
Dat bewoners van de Oosterboer en Ezinge nog 
steeds overlast ervaren van hondenpoep bewijst 
een reactie die de redactie mocht ontvangen van 
een bewoner die veronderstelt dat het niet bij 
iedereen bekend is dat de gemeente Meppel 
boetes uitdeelt als hondenpoep niet wordt 
opgeruimd en ook als de honden loslopen.  

 
‘Het lijkt mij wenselijk dat mensen daar over 
geïnformeerd worden. Bij een onaangelijnde hond 
maakte ik de opmerking dat er een boete op staat 
maar werd uitgelachen’, aldus deze bewoner 
waarvan de naam bij de redactie bekend is. 
Voor alle duidelijkheid hierbij de volledige tekst in 
de Algemeen Plaatselijke Verordening Meppel over 
loslopende honden en verontreiniging door 
honden. 
 

 
 
Algemene Plaatselijke Verordening Meppel (APV) 
 
Artikel 2.33 Loslopende honden 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond 
verboden die hond te laten verblijven of 
te laten lopen: 
a. op een voor het publiek toegankelijke en 
kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 
zandbak of speelweide of op een andere door het 
college aangewezen plaats; 
b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de 
hond niet is aangelijnd; 
c. buiten de bebouwde kom op een door het 
college aangewezen plaats indien de hond niet is 
aangelijnd; of 
d. op de weg indien die hond niet is voorzien van 
een halsband of een ander identificatiemerk dat de 
eigenaar of houder duidelijk doet kennen. 
2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van 
toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 
3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is 
niet van toepassing op de eigenaar of houder van 
een hond: 
a. die zich vanwege zijn handicap door een 
geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; 
of 
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd 
opleidt tot geleidehond of sociale hulphond. 
 
Artikel 2.34 Verontreiniging door honden 
1. Degene die zich met een hond op een openbare 
plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de 
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden 
verwijderd. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de 
eigenaar of houder van een hond die zich vanwege 
zijn handicap door een geleidehond of sociale 
hulphond laat begeleiden. 
3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 
toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 
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Vervangen speeltoestellen 
In de wijkkrant van juni is al melding gemaakt van 
het vervangen van speeltoestellen in het 
zuidoostelijk deel van Oosterboer. Kinderen 
konden ideeën en wensen inleveren voor nieuwe 
speeltoestellen op de speelplaats bij de Waterhoen 
en een kleine uitbreiding op de speelplaats aan de 
Lepelaar.  
Meerdere kinderen en ouders hebben op deze 
oproep gereageerd en met deze inbreng als basis 
zijn er voor de Waterhoen twee ontwerpen 
gemaakt. Voor de Lepelaar maar één, omdat daar 
maar één idee was ingeleverd. 
Op 3 juli konden alle kinderen uit de buurt kiezen 
welk van de twee ontwerpen zij het leukst vonden. 
In Het Erfdeel stonden twee grote tekeningen 
uitgestald en konden ze een sticker plakken op het 
ontwerp van hun keuze. 
Ruim 30 kinderen hebben aan deze oproep gehoor 
gegeven. Alle kinderen hebben unaniem voor 
hetzelfde ontwerp gekozen zodat het voor de 
gemeente heel eenvoudig werd om te bepalen 
welk ontwerp uitgevoerd kan worden. 

 
De ontwerpen van de speelplaatsen aan de 

Lepelaar (boven) en Waterhoen (onder). 

 
Naar verwachting zullen de toestellen nog voor de 
herfstvakantie geplaatst kunnen worden. 

Omdat de speelplaats aan de Roerdomp gaat 
verdwijnen, zullen de bewoners uit deze buurt 
binnenkort worden uitgenodigd om mee te praten 
over een nieuwe invulling van deze plek. 
Ook de bewoners rond de speelplek aan de 
Waterhoen zullen nog betrokken worden bij de 
aanpassing van het groen rond deze speelplek. 
 
Nextdoor 
Bewoners van de Oosterboer ontvingen onlangs 
een brief over de gratis en besloten buurtapp 
Nextdoor Oosterboer. De brief is verstuurd uit 
naam van een van de bewoners die daarvan niet 
op de hoogte was en daar ook geen toestemming 
voor gaf. Ook elders is gebruik gemaakt van deze 
werkwijze om meer aanmeldingen voor de 
buurtapp te krijgen. In enkele gevallen is vanwege 
schending van de privacy aangifte gedaan bij de 
politie. 
Nextdoor is een sociaal netwerk dat is bedoeld 
voor een specifieke wijk. Gebruikers kunnen via het 
platform met buurtgenoten communiceren. 
Nextdoor is sinds februari 2016 in Nederland 
actief. Het sociale medium heeft hier 
tienduizenden geregistreerde gebruikers. 
Volgens de Consumentenbond hoeft het 
Amerikaanse bedrijf niet aan Europese 
privacywetgeving te voldoen. Verder laat de 
Consumentebond op hun website het volgende  
weten: ‘Het gebruik van de Nextdoor app is gratis, 
maar als iets gratis is, betaal je vaak met je 
gegevens. Met de app wordt nog geen omzet 
gegenereerd, maar er is in geïnvesteerd en die 
investeerders willen geld zien.  
In de voorwaarden staat: 'In de toekomst bouwen 
wij misschien een functie waarmee goederen en 
diensten worden aangeboden, waarvan wij denken 
dat je ze leuk vindt. Als je besluit om op een 
aanbod in te gaan, geef je toestemming aan ons 
om je informatie te delen met de aanbieder. 
Anders geven wij geen informatie aan de 
aanbieder. Nadat informatie met de aanbieder 
wordt gedeeld, is het onderworpen aan het 
privacybeleid van de aanbieder, niet dat van ons.' 
 
 

Burendag Wijkplatform 
Oosterboer - Ezinge  
28 september 2019 
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Burendag Oosterboer-Ezinge 
28 september 2019 
Het wijkplatform Oosterboer-Ezinge en 
de wijkvereniging Oosterboer 
organiseren alweer voor de zevende 
keer de Burendag.  

Evenals voorgaande jaren hebben zich 
weer veel bedrijven, verenigingen en 
instellingen aangemeld. De kramen 
worden opgesteld vanaf het zebrapad 
richting het winkelcentrum en langs de 
Brandemaat richting de Boerhoorn.   

Op 28 september is het landelijke 
Burendag en we willen de bewoners van 
de Oosterboer en Ezinge, maar 
natuurlijk ook alle andere 
belangstellenden, uitnodigen om kennis 
te maken met wat er allemaal aan 
activiteiten in de wijk aanwezig is en om 
op een gezellige manier kennis te 
maken met je “buren”.  

Daarnaast zullen er van 12.00 tot 15.00 
uur sportieve activiteiten voor jong en 
oud plaatsvinden op het terrein naast 
het wijkgebouw De Boerhoorn door 
Sport Drenthe met de ‘Tour de Fun’ bus, 
korfbalvereniging KIOS (100 jaar!) en de 
buurtsportcoach.  

Toegang en deelname is gratis! 

    

 
 

Programma: 

11.00  Opening door de 
wijkwethouder Jaap 
van der Haar  

11.00 – 15.00  Kramen open van de 
deelnemers 

12.00 – 14.00 Demonstratie 
Israëlische dansen 

12.00 – 15.00  Sportactiviteiten  

 

Activiteiten: 

De dag zal worden opgeluisterd met 
allerlei activiteiten zoals: 

 WompelPompel: gratis 
schminken voor kinderen 

 Luchtkussen Stormbaan 
 Suikerspin 
 Ritje met de ponywagen 
 Workshops : 

o Israëlische dansen 
 

Hiernaast een overzicht van de  
deelnemers die met een kraam, langs 
de Brandemaat of rond de Boerhoorn 
aanwezig zijn: 
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 Reflexzone therapie Akke Rozema 
 Humanitas 
 Meppelvoorelkaar 
 Kindcentrum Anne Frank 
 WompelPompel 
 Vanboeijen Het Erf 
 De Zorgzaak 
 Buurtzorg2 Meppel 
 Fytac 
 Imkervereniging Meppel 
 Fair Trade koffie/thee  
 Knuffelkoffertjes 
 Israëlische dansen 
 Stadsbus 
 Akwaak zwemschool 
 Vin-de-Farret 
 Wijkvereniging Oosterboer 
 Wijkplatform Oosterboer-Ezinge 
 Spelen met woord en beeld 
 Steenbreek 
 Het Groenlokaal 
 Repair café 
 Bewust Meppel 
 ZOLL AED 
 De Duotrappers  
 Soul Disco DJ Joop Troost 
 Korfbalvereniging KIOS  
 Meppel Actief 
 Buurtsportcoach 

 

 

Kindcentrum Anne Frank heeft haar 
deuren open van 11.00 – 13.00 uur. 

 

Wijkcentrum De Boerhoorn serveert 
uitsluitend Fair Trade koffie en thee. 

 

Aanmelden als Duotrapper kan bij de 
kraam. 

 

 
Korfbalvereniging KIOS daagt de 

bezoekers uit tot een sportieve actie. 

We hopen op een gezellige en 
informatieve dag! 
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Recept van een amateur kok 
 
Een lieve lach 
Er zijn van die tijden dat het allemaal tegen lijkt te 
zitten. En als ik dat wat tegenzit allemaal op een 
rijtje zet, krijg ik natuurlijk erg negatieve gevoelens. 
Maar ik wil niet dat negatieve gevoelens  
overheersen. Ik weet dat als je daar in mee gaat je 
snel moedeloos wordt en daar heb je niets aan. 
Dan wordt je leven somber en grijs en uitzichtloos. 
Je hoeft niet voortdurend te denken aan de nare 
dingen die er gebeuren. Als je dat wel doet zou je 
je eens moeten afvragen of dat wat verandert, of 
je problemen door zo te denken dan veranderd of 
opgelost zijn. Het antwoord is natuurlijk: Nee! 
Eerder versterk je de nare gevoelens! 
 
Negatieve gevoelens proberen om te zetten in 
positieve is erg belangrijk. Lukt je dat niet zo maar? 
Nee natuurlijk niet. Door  veel te oefenen om 
anders te kijken kun je daarin tenslotte 
verandering brengen. 
Er komen na verloop van tijd vanzelf oplossingen of 
antwoorden. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat 
dit de antwoorden zijn die je wil horen. Maar 
duidelijkheid komt er meestal wel. 
Kijk om je heen, er zijn en gebeuren zoveel mooie 
dingen om je heen. Je kunt dat zien en horen als je 
je er open voor stelt. Dat is voor mij bijvoorbeeld 
de eerste koekoek die ik in het voorjaar hoor, het 
eerste madeliefjes wat ik zie, een merel die zit te 
zingen of kinderen die leuk aan het spelen zijn. Een 
buurvrouw die belangstellend is. Er zijn zoveel 
voorbeelden, maar je moet er wel naar willen 
kijken en luisteren. En beschouw die ervaringen als 
belangrijk. 
Zo ben ik een poos geleden in het ziekenhuis 
geweest om bloed te laten prikken, dat moet eens 
in de zoveel tijd, en daarna ik fietste weer naar 
huis. Het was een prachtige voorjaarsdag, de zon 
scheen, het groen zag er mooi fris uit en het leek 
wel of alle vogels voor mij hun beste lied zongen. 
De koffie thuis lokte. Genietend van al dit moois 
fietste ik voorbij een jonge vrouw met een leuke 
hond. Ze lachte me vriendelijk toe en wenste mij 
een goedemorgen. Ze lachte tegen mij!  Dat en al 
het moois wat ik onderweg zag gaf mij een blij en 
goed gevoel. Nare dingen in mijn leven zullen ook 
wel weer voorbij gaan. Daar komen wel weer 
antwoorden op. Ik zeg altijd: “Het komt zoals het 
komt”.  

Kijk om je heen. Hoe mooi wil je het hebben. Er is 
zo veel moois en er zijn zoveel lieve mensen. Als 
het mij wat tegen zit wil ik me altijd graag wat 
verwennen. Dat kan al iets kleins zijn, of… ik ga iets 
lekkers koken. Zoals: een heerlijke omelet. 
Makkelijk en snel klaar. 
 
Ingrediënten: 
Enkele eetlepels olijfolie. 
4 tenen knoflook uit de knijper. 
1 gehakte ui. 
125 gram cherrytomaatjes in vieren gesneden. 
250 gram gehakt. 
2 eetlepels suiker. 
2 eetlepels gehakte koriander. 
Peper en andere kruiden naar wens. 
6 eieren. 
 
Fruit in een koekenpan de ui en de knoflook zacht. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Roer dan de 
tomaatjes en de suiker er door. Laat alles zachtjes 
sudderen tot je een dikke saus hebt. Breng deze op 
smaak met de kruiden en de koriander. Schep het 
mengsel in een kom en veeg de koekenpan schoon 
met keukenpapier. Verwarm de resterende olie in 
de pan en giet de losgeklopte eieren er in. Laat dit 
op een zacht vuurtje stollen. Als de bovenkant 
bijna gaar is schep je het gehaktmengsel in het 
midden er op. Vouw dan de randen van de omelet 
over het gehakt. Leg een plat bord op de pan en 
draai de omelet om. Dat lukt mij vaak niet omdat ik 
soms wat te royaal ben met de vulling. In dat geval 
zet ik het vuur laag en leg er een deksel op tot alles 
goed gestold is. 
 
Eet lekker, 
Hay Janssen 
 
Stadsdienst moet blijven 

Wilt u dat de 
stadsdienst 
Meppel 
blijft?  
 
Teken dan de 
petitie in de 
stadsbussen, 
tijdens 
Burendag of 

ga naar: https//stadsbussenmeppel.petities.nl  
om de petitie op deze manier te steunen. 
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MEPPEL 
 
Houdt u van kruidentheeën? 
 
Haal dan een aantal tegels eruit en zet er dan 
planten in waarvan we thee kunnen trekken 
De meeste kruidenplanten kunnen goed tegen 
droogte en warmte. Als ze in bloei staan worden ze 
veel bezocht door insecten. 
 
Belangrijk voor planten is de grond waarin ze 
komen te staan. Zwarte grond gemengd met de 
arme gele zandondergrond is voor veel kruiden 
ideaal. Specieresten van de muur zijn uitstekende 
onderdelen van de grond. Ze bevatten veel kalk en 
daar houden alle keukenkruidenplanten van. De 
gemengde laag moet minimaal 30 cm dik zijn. 
Liefst 40 tot 50 cm. Een begin van bodemleven is 
onmisbaar. Zwarte grond houdt beter 
voedingsstoffen en water voor de plant vast. Het 
bodemleven zorgt ervoor dat dode plantenresten 
worden afgebroken en dat er een natuurlijke 
drainage komt. Goede zwarte grond is te verkrijgen 
in zakken als tuinaarde. Helaas zit in deze grond 
vaak weinig bodemleven. 
 
Let op! Voordat u gaat graven vergewis u ervan dat 
u geen kabels en/of leidingen door spit. 
Bijvoorbeeld de glasvezelkabel voor uw PC ligt ca 
30 cm diep. 
 
Als u een gewone stoeptegel eruit haalt, de gele 
grond weg graaft en vervolgens de tegel verticaal 
in het gat terugzet tegen de rand van de 
overgebleven tegel dan is plantgat 30 cm diep. 
Aanbevolen is de tegel ongeveer één cm boven 
andere tegel aan te brengen. De zwarte grond blijft 
zo beter in het plantgat als u de planten water 
geeft of bij een hevige regenbui. 
 
Houdt ook rekening mee dat de ondergrond zwaar 
verdicht kan zijn. Planten kunnen zo minder diep 
wortelen waardoor ze in droge perioden vocht 
tekort krijgen. Bij langdurige regenval kan het 
water niet wegzakken in de ondergrond met gevolg 

dat de wortels gaan verrotten. De grond moet 
minimaal twee spa diep worden los gemaakt. 
 
De overblijvende planten zijn goed bestand tegen 
warmte en droogte. De 1- en 2 jarigen hebben 
meer vocht nodig en kunnen beter elk jaar 
opnieuw als plant worden gekocht. Dille is goed te 
zaaien. 
 
Let op! Munt is een woekeraar. Je kunt deze plant 
het beste in één apart plantvak zetten. 
 
Kruidenplanten voor thee 
Citroenmelisse (Melissa officinalis) 
Kattekruid (Nepeta x faassenii 'Superba') 
Kreta melissa (Melissa officinalis ssp. Altissima) 
Anijshyssop (Hyssopus officinalis) 
(Marrokkanse) munt (Mentha species) 
Bergamot (Monarda didyma) 
Fruitsalie ( Salix dorisiana)  
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) 
Blauw parelzaad (Lithospermum 
purpurocaeruleum) 
Kardamom (Elettaria cardamomum) 
 
Hebt u nog vragen. Stel deze per mail aan 
steenbreekmeppel@gmail.com 
 
© f.k. van der meer 2019; operatie Steenbreek 
Meppel 
 

Rebus 
In deze rebus staan de namen van vier 

Europese landen. Welke landen zijn dat? 
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Half augustus in de kindertuinen aan 
de Blankensteinweg 
In de tuinen is de herfst alweer bijna voelbaar. We 
kunnen het zien aan het licht, maar ook aan de 
oogst. De boontjes zijn bijna allemaal geoogst. De 
snijbiet ziet er prachtig uit.  
 

 
Een deel van de oogst. 

 

 
De zonnebloemen doen hun best om toch vooral de 
langste en de mooiste te zijn. En zoals elk jaar wint 

één kind met zijn of haar zonnebloem deze 
wedstrijd. 

 
We hebben ook dit jaar veel plezier gehad in onze 
tuintjes. Maar we hebben er dan ook een aardig 
groot stuk bijgekregen. Op dat stuk grond konden 
we groene kolen poten, eeuwig moes, mais, 
tuinbonen en courgettes. Maar ook aardappels en 

tomaten. Insectenbloemen kregen er een plaatsje. 
Lekker schoffelen, harken, water pompen. Er is 
altijd van alles te doen! Droogte, warmte of 
regen.........altijd zijn er wel kinderen die het leuk 
vinden om in hun tuin te werken. Ongeveer eind 
september maken we de tuinen min of meer 
winterklaar.  
 

 
 
Volgend jaar,  begin april hopen we weer op 
nieuwe kansen met de kinderen van de 
kindertuinen aan de Blankensteinweg. 
 
Hartelijke tuingroeten van Wil, Jacolien en Siefie 
 
 

Burendag Wijkplatform 
Oosterboer - Ezinge  
28 september 2019 

 
SUDOKU 
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Speeltuinen in de Oosterboer 
In het artikel over speeltuinvereniging Oost End dat 
we vorig jaar publiceerden in de Wijkkrant stond te 
lezen dat de Oosterboer geen speeltuinvereniging 
kent of heeft gekend. Op zich klopt dat, maar is er 
dan ook nooit een speeltuin geweest? Ja, die is er 
wel geweest, twee zelfs, hoewel er in die tijd 
sprake was van een ‘uitspanning’. Het boekwerkje 
“Geschiedenis van de Oosterboer” geschreven 
door Jan Poortman geeft onderstaande informatie 
over beide uitspanningen. 
 
De eerste uitspanning bevond zich nabij de 
spoorlijn naar Groningen aan de oostzijde van wat 
nu Engelgaarde is. Over de spoorlijn was een huis 
met een zeer eigenaardige verhoging, Het leek op 
een huis, maar dat was het niet. Wel was er een 
deur, maar er waren geen ramen. Vrijwel niemand 
van de passanten zal in latere jaren hebben 
geweten dat hier omstreeks 1830 een aangelegde 
uitspanning is geweest die druk werd bezocht en 
waar men zich zowel onder- als bovengronds kon 
vermaken. Er waren namelijk onder de 
verhogingen gangen aangelegd waardoor de 
aantrekkelijkheid van de uitspanning werd 
verhoogd en het bezoek vergroot.  
 
De tweede uitspanning bevond zich beginjaren 
twintig van de vorige eeuw aan de andere kant van 
de Rumptigerbrug. Over de brug aan de 
Hoogeveenseweg stond een dubbel woonhuis en 
de boerderij van Hauwlo. Richting Meppel bevond 
zich de kwekerij van Rensink. Omstreeks 1920 
woonden in dat dubbele huis Appie Zwolle, die er 
een klein kruidenierswinkeltje had, en daarnaast 
Piet Dragt. Laatstgenoemde vond die plaats 
uitermate geschikt voor het inrichten van een 
speeltuin.  
Er waren al speeltuinen aan de Staphorsterweg (nu 
Werkhorst) en op de Kikkerij aan de 
Steenwijkerstraatweg vlakbij de Joodse 
begraafplaats. Meppel had zodoende dus één 
speeltuin per uitvalsweg.  
Dragt waagde de stap, richtte de speeltuin in met 
schommels, banken, ijzeren en houten stoelen en 
tafels. Hij kocht eveneens caféstoelen, glaswerk en 
dergelijke. Hij liet heesters en struiken planten 
waarna zijn vrouw met de zorg voor de zaak belast 
werd. Zelf had hij los en vast werk in Meppel, zoals 
in de jaren twintig gewoon was. Dat bleek uit de 
boekhouding die hij naliet. Hij verdiende per dag 

drie gulden, zodat de inkomsten uit de speeltuin 
welkom waren. In de tijd, na de eerste 
wereldoorlog, moesten de gewone mensen er wel 
‘iets bij doen’ wilden ze met hun gezin iets meer 
doen dan ‘leven’. Dragt begon in 1922 met de 
speeltuin en aan de hand van zijn boekhouding is 
de hele ontwikkeling te volgen. Langzamerhand 
nam de bekendheid toe. Vooral met mooie dagen 
en tijdens de vakantie van de schoolkinderen was 
het er druk.  
Was het met Pasen, Hemelvaart of vooral 
Pinksteren mooi weer, dan werd er zo’n zeventig 
tot tachtig gulden ‘gebeurd’. Als er in Meppel, 
Steenwijk of De Wijk feest was dan liepen de 
ontvangsten terug tot een kwart.  
De onkosten aan de tuin bedroegen zo’n tien tot 
vijftien procent van de ontvangsten. Op een 
gegeven moment kreeg Dragt vast werk bij 
Brocades Stheeman aan de Stationsweg, waarmee 
hij erg blij was omdat nu de schommelingen in de 
verdiensten weg waren. Het loon was daar in 1926 
achttien gulden per week. Overwerk deed 88 cent 
per uur. Dragt meldde: ‘Voor het eerst in twintig 
jaar heb ik vast werk!’ Na verloop van tijd stopte hij 
met de speeltuin. Op de foto hieronder herinnert 
niets meer aan de speeltuin. 
 

 
De Hoogeveenseweg in 1960. Tegenover de 
Rumptigerbrug is de boerderij van Hauwlo 

zichtbaar met daarnaast de kwekerij van Rensink. 
Het dubbele woonhuis en de speeltuin zijn 

afgebroken. Foto: archief Oud Meppel 

  
Anno 2018 zijn het de gemeentelijke speelplaatsen 
die voor het nodige spelplezier moeten zorgen. 
Speeltuinen op commerciële basis zijn in Meppel 
niet meer te vinden. 
 
Bron: ‘Oosterboer’ door Jan Poortman 
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De Boerhoorn is op zoek naar koks 
Elke maandag wordt in wijkgebouw De Boerhoorn 
gekookt voor maximaal 25 personen. We hebben 
geen gebrek aan eters, maar wel een gebrek aan 
koks. Hoe eten gaat hoeven we niemand te 
vertellen. Maar koken, hoe gaat dat bij de 
Boerhoorn? 
De koks zijn allemaal (hobby)koks die thuis ook 
koken. De Boerhoorn heeft een goed uitgeruste 
keuken, voldoende kookgerei, ook genoegen 
borden, lepels, vorken en messen. En we hebben 
een splinternieuw fornuis met veel pitten. 
Sommige koks koken (een deel van de gerechten) 
thuis en maken in de Boerhoorn de gerechten af. 
Er wordt door mannen en vrouwen gekookt. 
Is koken voor 25 mensen moeilijk? Nee, alleen de 
hoeveelheden zijn anders. Kies een gerecht met 
een recept voor 4 personen en neem dan 6x de 
hoeveelheid. De Boerhoorn heeft genoeg grote 
pannen. 
Een kok in De Boerhoorn kookt eens in de acht 
weken, maakt een hoofdgerecht en een (kant-en-
klaar) nagerecht. Er wordt geen rekening gehouden 
met dieetwensen en het mag ook vegetarisch. Er 
wordt gegeten vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur. 

 
Wijkgebouw De Boerhoorn gezellig ingericht voor 

het eetcafé 
 
Wij zoeken koks en wie zoeken wij dan? Mannen 
en vrouwen die koken leuk vinden en die alleen of 
samen durven te koken. Je hoeft geen lid van de 
wijkvereniging te zijn en je mag ook buiten de 
Oosterboer wonen. Je mag zelf kiezen welk gerecht 
je wilt maken. 
 
Wij zouden het leuk vinden als zich ook koks 
melden, die niet oorspronkelijk uit Nederland 

komen. Dus ook Marokkaanse, Irakese, Indische, 
Antilliaanse, Italiaanse of andere buitenlandse koks 
zijn van harte welkom. Je mag ook samen met 
anderen koken. Je leeftijd doet er niet toe. Je mag 
ook alles thuis koken en het klaargemaakte eten op 
maandagmiddag bij wijkgebouw De Boerhoorn 
brengen. De beloning bestaat uit de dankbaarheid 
van de eters. 
Als je belangstelling hebt of meer informatie wilt 
hebben kun je mailen naar 
info@wijkverenigingoosterboer.nl of bellen naar 
06-10744007. 
 
Wijkvereniging Oosterboer heeft 24/7 
een AED beschikbaar   
‘Een AED die 24 uur per dag en 7 dagen per week 
beschikbaar is voor de wijkbewoners, dat vinden 
we heel belangrijk’, zegt Michel van Dulmen, 
voorzitter van Wijkvereniging Oosterboer. De AED 
is afgelopen april geplaatst bij de Boerhoorn. 
 
De AED wordt de wijkvereniging aangeboden door 
AED Zoll Benelux. De heer Rous, inwoner van de 
Oosterboer, heeft zich hier sterk voor gemaakt. Hij 
mocht het apparaat onthullen. ‘Het enige dat wij 
moesten regelen, is de kast om het apparaat. Dat 
hebben we met veel plezier gedaan. Het gaat erom 
dat we levens kunnen redden  Er zijn maar weinig 
AED’s beschikbaar in de Oosterboer. Sowieso zijn 
er niet veel AED’s in Meppel die dag en nacht te 
gebruiken zijn’, licht voorzitter Van Dulmen toe. 
‘Het wijkcentrum heeft een belangrijke functie en 
er wonen veel ouderen in de buurt. Het 
wijkgebouw is een goede plek voor het apparaat.’ 
 

 
De heer Rous (links) overhandigt de AED aan 

Michel van Dulmen,  voorzitter van wijkvereniging 
Oosterboer. Foto: Daan Prest NDC Mediagroep 

 
De AED is geregistreerd bij het landelijke 
reanimatie oproepsysteem via de Hartstichting. Als 
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een melding via de 112-alarmcentrale binnenkomt, 
worden burgerhulpverleners (vrijwilligers die 
kunnen reanimeren) ingeschakeld om te gaan 
reanimeren. Een aantal krijgt een oproep om een 
AED op te halen.  
Dit kan dus ook de AED zijn die nu is geplaatst in 
het wijkcentrum. De wijkvereniging kent twee 
bestuursleden die als burgerhulpverlener ingezet 
kunnen worden. 
 
Woensdagavondsport 
Op woensdagavond wordt er in de gymzaal van de 
Oosterboerschool aan de KP-Laan 22 van 20:30 uur 
tot 22:00 uur gesport door een klein groepje van 
gemengde leeftijd (20 tot 70+). 
Daar is nog plaats voor meerdere dames en heren. 
Het gaat niet om presteren maar om het plezier en 
actief zijn. 
We beginnen met opwarmen en daarna spelen we 
volleybal, basketbal en anderen balspellen naar 
keuze van de aanwezigen. 
Kom op woensdagavond kijken en neem je 
sportkleding, zaalschoenen, een handdoek en 
douchezeep mee. 
Of neem contact op met Jan Koers: 
06 12 96 69 51 
j.koers.1@kpnmail.nl 

j  
 
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 Badminton 20.30 – 22.00 

Gymzaal  
F. van Laar  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 
Dinsdag Yoga lessen 10.30 - 12.00  
  Annemieke Kronenburg 
                             Yoga lessen         19.15- 20.30  
  Annemieke Kronenburg 
Elke 2e Woensdag   10.00 – 12.00 uur 
  Spelen met woord en beeld  
  Meer info en aanmelden: 
  sabdrawss@outlook.com of 
  tineke.blommendaal@gmail.com 
Donderdag St. Pijn en Hoop 14.00-16.00  
  Wilma Heeres   
  iedere 2e donderdag vd maand 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 
Dinsdag Kaartavond aanvang 20:00 uur 
Donderdag Darten (even weken) 
  Aanvang: 19:30 uur 
Vrijdag   Kinderclub (oneven weken) 
  Aanvang: 18:30 uur 
Zaterdag 28 september: Bingo 
  Aanvang: 20:00 uur 
Voor meer info:  
https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/ 
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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. 14522 of stuur een mailtje naar 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.  

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