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Vrijwilligers bezorgen Wijkkrant 
Vanaf nu wordt de Wijkkrant door vrijwilligers 
bezorgd. Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge was 
niet tevreden over hoe de bezorging tot nu toe 
ging. Er ging te vaak iets mis. Na een oproep voor 
vrijwilligers kon vrij snel een team samengesteld 
worden. Een enkeling loopt een dubbele wijk zodat 
we nog wel één of twee bezorgers erbij kunnen 
gebruiken. Aanmelding graag per mail: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
De bezorging van de kranten in een belangrijk deel 
van de Oosterboer gebeurt al geruime tijd door 
cliënten van Vanboeijen. Dat blijft zo. Zij bezorgen 
perfect! 
 
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. 
 
 

 
 
Goed idee gevraagd 
Het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge wil vanuit het 
wijkbudget geld beschikbaar 
stellen voor ideeën om de 
leefbaarheid in beide wijken te 
vergroten.  
De oproep in de Wijkkrant van 
september heeft een vijftal 
ideeën opgeleverd. De 
inzenders krijgen een 
uitnodiging om hun idee te 
presenteren. Daarna maakt het Wijkplatform een 
keuze welk idee wordt gehonoreerd. In de 
Wijkkrant van maart kunnen we meedelen welk 
idee uitgevoerd gaat worden. 
 
 

 
 
 

 

 
 
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 

 
‘Buurtbemiddeling Hoogeveen  
Meppel en De Wolden’ tel. 0528 278855 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
Bezorging: cliënten van Vanboeijen en vrijwilligers 
 
De volgende Wijkkrant verschijnt in maart. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 
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Hay Janssen neemt afscheid 
Vanaf het begin van het Wijkplatform Oosterboer 
Ezinge is Hay Janssen bij het platform betrokken. 
Inmiddels heeft hij besloten om ermee te stoppen. 
Helemaal achter de schermen verdwijnt hij echter 
niet. Hij blijft aan als lid van de werkgroep die zich 
bezighoudt met de wijkaanpak Oosterboer en ook 
niet helemaal onbelangrijk: Hay blijft aan als 
medewerker van de Wijkkrant. Elke uitgave van dit 
blad levert de bourgondisch ingestelde Limburger 
een recept dat verpakt is in een column waarbij hij 
zijn persoonlijke wederwaardigheden in en rond de 
Oosterboer beschrijft.  
 
‘Net nadat ik met vervroegd pensioen ging, kwam 
ik op weg naar huis een statafel tegen waarachter 
iemand stond die mij enkele vragen wilde stellen. 
Of ik iets met de wijk Oosterboer wilde doen. Ik 
ben niet iemand die zich wil bezighouden met de 
organisatie van barbecues, maar wilde wel een 
aandeel leveren binnen het wijkplatform. In het 
begin waren we met ongeveer vijftien mensen 
waarvan een klein deel beroepsmatig. Je begint 
dan ergens aan zonder dat je weet welke kant het 
uitgaat. Voor mij was het belangrijk dat ik niet voor 
de gemeente wilde werken, maar zelfstandig kon 
functioneren. Ik loop er tot op de dag vandaag nog 
tegenaan dat mensen denken dat het wijkplatform 
een verlengstuk is van de gemeente. We moeten 
een sleutel vinden om uit te leggen wat het 
platform doet’, vertelt de betrokken inwoner die 
graag meer jongeren actief ziet. 
 
Bij zijn rondjes door de Oosterboer observeert hij 
met de nodige belangstelling de  omgeving op 
zaken die volgens hem verbetering behoeven. 
‘Neem nou de onzinpaaltjes. Die rood witte 
paaltjes die overal in de fietspaden stonden. 
Fietsers met brede fietstassen rijden er tegenaan 
met alle gevolgen van dien. Met succes hebben we 
dat aangekaart. Veel overbodige paaltjes zijn 
inmiddels verwijderd’, merkt hij tevreden op. Het 
blijft dus niet bij kijken alleen. Hay heeft contact 
gezocht met het waterschap om duidelijk te maken 
dat het belangrijk is om uit te leggen waarom 
bepaalde werkzaamheden plaatsvinden en dat die 
soms overlast geven.  
 
Janssen realiseert zich dat hij niet meteen met alles 
moet stoppen. ‘Het is belangrijk, niet alleen bij het 
wijkplatform, maar ook bij de werkgroep 

wijkaanpak om informatie bij bewoners op te 
halen. Er gaan grote zaken spelen zoals de 
energietransitie waarbij iedereen van het gas af 
moet. Er zitten veel ontwikkelingen aan te komen. 
 

 
Hay Janssen neemt afscheid van het wijkplatform 

maar blijft verbonden aan de wijkkrant. 
 
Het is zaak om daarover voorlichting te geven.’ 
Met een goed gevoel kijkt hij terug op zijn tijd in 
het wijkplatform. ‘Tijdens mijn werkzame leven 
heb ik altijd gewerkt met groepen. Vrijwilligers 
vormen samen ook een groep. Wat dat betreft was 
het vertrouwd.’  
Na 8 jaar wijkplatform vindt Hay het tijd voor 
andere zaken zoals, de liefde voor de natuur, 
tuinieren, lezen en natuurlijk koken, proeven en 
genieten. 
 
Het wijkplatform, bestaande uit een aantal 
enthousiaste bewoners, wil op een positieve 
manier de leefsituatie in beide wijken verbeteren. 
In het kader van de beeldvorming valt er nog wel 
wat te verbeteren. Dat gebeurt onder andere door 
het uitgeven van deze wijkkrant. Dat neemt niet 
weg dat het wijkplatform nog te onbekend is bij de 
bewoners. Ook is er te vaak verwarring met de 
wijkvereniging Oosterboer die de Boerhoorn als 
thuishaven heeft.  
Na het vertrek van Erik Roelofs vorig jaar en nu van 
Hay Janssen is er bij het Wijkplatform Oosterboer 
Ezinge ruimte voor aanvulling. Belangstellenden 
kunnen zich melden.   
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Onderdak voor bakfiets Wijkplatform 
De oude viskar, waar het Wijkplatform regelmatig 
mee op pad is in de wijk en ook daarbuiten, heeft 
een mooi onderdak gekregen. Nadat de bakfiets 
enkele jaren gestald heeft gestaan bij De Baander 
is er nu een geschikte droge stallingsplek gevonden 
in de binnenplaats van De Beemd. Er moet nog wel 
enig onderhoud gepleegd worden, maar misschien 
zijn er nog liefhebbers die dit een mooi project 
zouden vinden. Het Wijkplatform houdt zich 
aanbevolen. De bakfiets is voorzien van een 
fleurige bloembak, zodat het een decoratieve 
aanwinst is voor de ruimte en voor het 
Wijkplatform is het nu handig om de kar indien 
nodig, snel op te kunnen halen. 
 

 
 
Burendag 2019 
Nadat Michel van Dulmen, voorzitter van 
Wijkvereniging Oosterboer, de Burendag had 
geopend gaf hij het woord aan wijkwethouder Jaap 
van der Haar, maar niet nadat hij de aanwezigen 
op de hoogte bracht van enkele activiteiten van de 
wijkvereniging. Zo is er bijvoorbeeld wekelijks een 
eetcafé en in december een kerstbrunch. Van 
Dulmen maakte ook gewag van het verduurzamen 
van De Boerhoorn door de aanleg van 
zonnepanelen.  
Van der Haar, die samen met zijn voorganger Koos 
de Vos arriveerde, toonde zich enthousiast: ‘Het is 
mooi om hier te zijn. Je ziet dat in de Oosterboer 
en Ezinge de wijkvereniging en het buurtplatform 
steeds meer initiatieven nemen. We moeten het in 
de toekomst niet meer hebben van 
grootschaligheid, maar van kleine 
gemeenschappen en producten van dichtbij halen 
uit de eigen regio.’  

De bezoekers van de Burendag konden in de 
Boerhoorn kennis maken met zo’n dertig 
organisaties, scholen, verenigingen en creatieve 
activiteiten. De sportieve activiteiten vonden 
buiten plaats. Voor deze keer was de Burendag 
verplaatst naar binnen in het wijkgebouw vanwege 
de weersverwachting. Een goed besluit bleek ’s 
middags toen de regen met bakken uit de lucht 
viel. Dat ging ten koste van de belangstelling. Toch 
waren de deelnemers tevreden. De Duotrappers 
konden enkele vrijwilligers bijschrijven.  
Hieronder een sfeerimpressie van de Burendag 
2019. 
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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. Met het 
uitvoeringsplan 2019 probeert de gemeente 
Meppel zich zo goed mogelijk voor te bereiden op 
toekomstige ontwikkelingen.  
Hieronder een update van de Gebiedsvisie 
Stationsgebied en de Wijkaanpak Oosterboer. 
 
Gebiedsvisie Stationsgebied 
De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor het 
Stationsgebied, globaal lopend van 
Hoogeveensevaart tot Reest. Hierin geeft de 
gemeente aan hoe het stationsgebied zich op de 
lange termijn kan ontwikkelen. De afgelopen 
periode is de situatie van het gebied in beeld 
gebracht, was er een stationsschouw en is 
gesproken met relevante eigenaren in het gebied. 
Deze informatie is nu verzameld tot een 
variantenstudie. Hierin staan de mogelijke opties 
genoemd voor verschillende delen van het 
Stationsgebied en zijn drie scenario’s voor het hele 
stationsgebied uitgewerkt. Deze varianten zijn 
tijdens een informatieavond op 17 september 
besproken met bewoners, ondernemers en andere 
betrokkenen. De gemeente werkt momenteel de 
reacties van deze avond uit in een verslag. Dit 
verslag wordt samen met de variantenstudie aan 
de gemeenteraad aangeboden. Op basis van deze 
informatie kan de raad richting kiezen voor het 
Stationsgebied. Dat zal in de loop van 2020 
plaatsvinden. Deze richting werken we daarna uit 
tot een gebiedsvisie voor het Stationsgebied 
Meppel.  
 
Wijkaanpak Oosterboer 
Het afgelopen jaar is de situatie in Oosterboer 
verkend. Daarbij is o.a. in beeld gebracht wat de 
technische staat van het groen is, hoe de 
woningmarkt eruit ziet en welke beleidskaders er 
gelden. Ook is bekeken wat er op de wijk af komt 

ten aanzien van het aanpassen op 
klimaatverandering en de overstap op duurzame 
energie. De werkgroep heeft met de gemeente op 
basis van deze informatie de vraagstukken 
benoemd die er liggen voor de wijk. In oktober is 
dit gedeeld met het college van B&W. De komende 
periode gaan we de vraagstukken samen met de 
wijk aanscherpen en focus aanbrengen voor de 
wijkaanpak.  
 
Kerstinkopen doen? Pak de bus. 

Kerstinkopen 
doen in het 
centrum? 
Uitstappen aan 
het begin van 
de Hoofdstraat? 
Parkeerkosten 
uitsparen? Pak 
de bus!  

Naar het ziekenhuis, op bezoek bij een kennis? 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. 
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Informatiebord bij bijenhotel 
Met de onthulling van een informatiebord over het 
bijen- en vlinderparadijs door de ontwerpster 
Ineke Hartvelt ging zaterdag 2 november de 
Natuurwerkdag aan de Oosterbroekenweg van 
start. Het door Grevelux geproduceerde 
informatiebord geeft uitleg over wat er in het 
‘paradijs’ is te zien. Een tiental vrijwilligers gingen 
daarna aan de slag om een fruitboom te planten, 
een broeiplaats te maken van gemaaid gras en een 
groot aantal struiken te planten. Het bijenhotel kon 
heringericht en gevuld worden met nieuw 
materiaal dat gemaakt is door cliënten van 
Vanboeijen. Toen dat alles klaar was moesten er 
nog driehonderdvijftig krokusbollen in de grond. 
Het belooft komend voorjaar een kleurrijk geheel 
te worden in het Ringpark! 

 
De werkgroep Groen van het Wijkplatform 
Oosterboer Ezinge, Landschapsbeheer Drenthe, de 
gemeente Meppel en enkele enthousiaste 
bewoners zijn in 2018 gestart met de aanleg van 
een Bijen- en Vlinderparadijs in het Ringpark van 
de wijk Oosterboer in Meppel. De initiatiefnemers 
willen de leefomstandigheden voor insecten in het 
park verbeteren door de bloemenrijkdom en 
variatie aan bomen en struiken te verhogen. Het 
initiatief is onderdeel van het landelijke project 
Nederland Zoemt. De plannen worden gemaakt en 
uitgevoerd door de bewoners, waarmee het 

initiatief zeker ook een sociale functie in de wijk 
vervult.  
 
Als aftrap zijn in het voorjaar van 2018 vijf 
fruitbomen aangeplant. Op 3 november 2018 is de 
volgende stap gezet met het planten van 70 
struiken en het plaatsen van een insectenhotel. In 
2019 zijn er afspraken met de gemeente gemaakt 
over fasering van het maaibeleid en begrazing door 
schapen in het park. In de zomermaanden worden 
bloemrijke gedeeltes niet meer gemaaid of 
begraasd, waardoor vlinders en solitaire bijen 
voldoende nectar en stuifmeel kunnen vinden. De 
vrijwilligers van de initiatiefgroep zorgen voor het 
maaien en het verwerken van het maaisel. Door 
het afvoeren van het maaisel verschraalt de 
bodem, wat zorgt voor een geschikte 
uitgangssituatie voor de ontwikkeling van een 
bloemenweide. 
 
Toekomstplannen 
De initiatiefnemers hebben een aantal wensen die 
ze graag tot uitvoering wil brengen de komende 
jaren. Er wordt gewerkt aan het vormgeven van 
extra nestelplekken voor solitaire bijen door een 
aantal open zandplekken te creëren en grote 
boomstammen te plaatsen.  
Uiteindelijk hoopt de initiatiefgroep ook andere 
bewoners te stimuleren om in hun eigen tuin of 
wijk aan de slag te gaan. Wilt u ook een steentje 
bijdragen en een paradijs voor vlinder- en bijen 
vormgeven? 
Voor meer informatie over mogelijkheden kunt u 
terecht op www.bestuivers.nl en 
www.nederlandzoemt.nl.  
 
Enquête parkeren Ezingerweg 
In april van dit jaar heeft de gemeente Meppel in 
de Ezingerbuurt een enquête gehouden over het 
parkeren in de buurt. 25% van de bewoners heeft 
het vragenformulier ingevuld. Daarnaast is er in 
2018 een zogenaamd parkeerdrukonderzoek 
gehouden. Hierbij wordt op verschillende 
momenten gekeken hoeveel vrije parkeerplaatsen 
er zijn.  
Zowel uit het onderzoek als uit de enquête kwam 
naar voren dat het eigenlijk wel meevalt met de 
parkeerdruk in Ezinge. Op slechts een enkele plek 
wordt parkeeroverlast ervaren. 
Voor de gemeente is dit reden om op dit moment 
geen verdere maatregelen te nemen en de situatie 
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te laten zoals 
deze nu is. Wel 
worden er nog 
gesprekken 
gevoerd met de 
NS over het P+R 
terrein aan de 
Ezingerweg. 
Deze 
parkeerplaats 
wordt ook 
veelvuldig 
gebruikt door 
medewerkers 

van de  scholen wat soms voor overlast zorgt.  
 
Geluidsoverlast A32 
De beslissing om de maximumsnelheid terug te 
brengen naar 100 kilometer per uur kan betekenen 
dat de geluidsoverlast van de A32 zal verminderen. 
Het is afwachten wat de effecten exact zijn.  
De gemeenteraad van Meppel wachtte onlangs in 
meerderheid af wat het rijk zou gaan beslissen met 
het oog op de stikstofproblematiek.  
Het eerstvolgende Groot Onderhoud door 
Rijkswaterstaat waarbij het dubbellaags zoab 
wordt vervangen is op z’n vroegst in 2025.  
Inmiddels is duidelijk dat wethouder Roelof Pieter 
Koning twijfelt aan de klachten over de 
geluidsoverlast getuige zijn uitspraken in de 
raadsvergadering van 26 september. In die 
vergadering betoogde hij dat er wisselende 
geluiden uit de Oosterboer komen: ‘Een aantal 
bewoners herkennen zich in de 
geluidsproblematiek. Er zijn ook bewoners die 
naast het ringpark wonen en geen overlast 
ervaren. Kennelijk is het een heel wisselend beeld. 
Een exact aantal klachten heb ik niet paraat, maar 
het is de tweede keer in vijf jaar tijd dat ik in deze 
discussie betrokken raak. Dus het is heel beperkt. 
Overlast is subjectief. Waar de één last heeft, heeft 
een ander dat niet’, aldus wethouder Koning. 
Voor alle duidelijkheid: bewoners die overlast 
ervaren kunnen hun klacht over de geluidsoverlast  
indienen bij de gemeente Meppel. 

 
Meldingen en klachten openbaar gebied:  
- Telefoon: 140522  
- Online: www.meppel.nl  
- Mail: contact@meppel.nl 

Aftrap Meeuwenborg-project 
Tijdens het Jongerendebat van de gemeente 
Meppel van bijna een jaar geleden werden door 
ruim 70 leerlingen en studenten van het vo, vmbo 
en mbo plannen opgesteld rond het thema “oog 
voor elkaar”. Na presentatie en debat werd 
uiteindelijk het plan van een buurtbelevenistuin bij 
de Meeuwenborg gekozen en dit wordt de 
komende tijd tot uitvoering gebracht. 
Daarna volgde de aftrap van het project. In een 
druk bezochte bijeenkomst kon de voorzitter van 
de bewonerscommissie de aanwezigen vertellen 
dat dit het begin van een vijf jaar durende 
samenwerking tussen Meeuwenborg en onderwijs 
is. 
Bij de aftrap was het vooral het Drenthe College 
dat input leverde: studenten horeca verzorgden de 
catering en studenten Maatschappelijk Zorg gingen 
met bewoners in gesprek. In de loop van de 
komende maanden gaan studenten van Terra MBO 
de tuin daadwerkelijk aanleggen. Inmiddels is een 
groepje studenten van Terra met dit project aan de 
slag gegaan. Zij gaan nu een opdracht formuleren 
en de wensen van de bewoners ophalen. 
 
Jan van het Hoge, docent Burgerschap Meppel: 
"Het plan voorzag er in om ouderen uit hun 
isolement te halen; onder meer door een 
gezamenlijke tuin en ook door avonden zoals 
deze.” 
Justin van Dijk, 1e jaars student Kok: “Ik werk al een 
in de horeca, dus helemaal vreemd is het niet om 
hier hapjes klaar te maken; maar wel leuk om te 
ervaren dat deze mensen zo dankbaar zijn dat we 
hier zijn om dit te doen”. 
Kirsten Krijnen (2e jaars student Maatschappelijke 
Zorg Specifieke Doelgroepen). “Geweldig toch om 
hier rond te mogen lopen en met deze mensen in 
gesprek te kunnen gaan. Ze leven helemaal op en 
vertellen hun ervaringen. Soms kijken ze even de 
kat uit de boom… maar dat duurt maar heel kort.” 
Hans van der Kaap, voorzitter van de 
bewonersvereniging kijkt tevreden terug op het 
evenement: “Geweldig wat jullie hier presteren. De 
energie die jullie studenten meebrengen; het is zo 
goed om te voorkomen dat mensen in een 
isolement raken.” 
Jan van het Hoge: “Dit project biedt Drenthe 
College de mogelijkheid om voor Burgerschap 
binnen meerdere opleidingen te gebruiken; daarbij 
leren de studenten elkaar kennen in de 
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beroepscontext en kunnen zij onderling ervaringen 
delen. Het is daarmee een prima project waar onze 
studenten de dimensies vitaal burgerschap en 
sociaal-maatschappelijk kunnen gaan invullen. En 
als dan de respons van de bewoners zo warm en 
dankbaar reageren… da’s toch super.” 
 

 

 
Knelpunten groenonderhoud 
Extra onderhoud openbare ruimte 
De gemeente Meppel heeft extra geld vrijgemaakt 
om wat knelpunten in het beheer van de openbare 
ruimte aan te pakken. 
Samen met de verschillende wijkplatforms is 
hiervoor een lijst van aandachtpunten opgesteld. 
Inmiddels is daar al het een en ander van 
uitgevoerd. 
Zo zijn er al zeker 400 overbodige paaltjes uit de 
bestrating weggehaald. Deze paaltjes zorgen voor 
extra onderhoud en als ze dan geen toegevoegde 
waarde hebben, kunnen ze beter worden 
weggehaald. 
In het centrum werden de ijzeren boomroosters op 
een aantal plaatsen omhoog gedrukt wat hinder 
opleverde voor de voetgangers. Een deel daarvan 
is inmiddels weggehaald. 
Het afgelopen jaar hebben de borstelmachines een 
extra ronde door de hele gemeente gemaakt om 
het onkruid op verhardingen aan te pakken. 
Om het zwerfvuil enigszins terug te dringen zijn op 
een aantal plaatsen extra afvalbakken geplaatst. 
Nu is het wel zaak dat voorbijgangers daar ook 
gebruik van gaan maken en de moeite nemen om 
hun snoeppapiertje of lege drinkflesje daarin te 
gooien. Ook zijn er steeds meer mensen die zich 
storen aan het zwerfafval en tijdens een wandeling 
even snel wat oprapen en in de afvalbak willen 
gooien.  
Ook zie je steeds meer hondenbezitters die de 
poep van hun hun op (willen) ruimen. Om dit meer 
te stimuleren zijn er zogenaamde dispensers 
besteld. Dit zijn afvalbakken met een houder waar 
plasticzakjes in zitten zodat de goedwillende 
hondenbezitter hier gebruik van kunnen maken.  

Vreugdevuur Ezinge 
Oudejaarsavond is er in het hart van de 
Ezingebuurt weer het traditionele vreugdevuur. 
Tenminste, als er wat hulp komt voor de 
organisatoren die wat verloop hebben in de eigen 
gelederen. Zij laten weten dat ze de laatste jaren 
met te weinig mensen zijn om het vreugdevuur op 
te bouwen. De oproep die ze op facebook doen 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Voel je 
je geroepen & heb je vanaf 27 december niks te 
doen & wil je graag helpen om de traditie van het 
vreugdevuur in Ezinge te behouden? Dan ben je 
van harte welkom om te helpen!’ 
 

 
Burgemeester Korteland samen met enkele 

agenten op werkbezoek tijdens het Vreugdevuur in 
de Ezingebuurt.  

Foto: facebookpagina Vreugdevuur Ezinge 
 
Het is niet bekend of burgemeester Korteland, net 
als in de afgelopen twee jaren, opnieuw naar 
Ezinge komt om het vuur te bekijken. Korteland 
bezoekt op Oudejaarsnacht meerdere wijken en 
buurten in Meppel. Hij loopt dan een dienst met de 
politie mee om de sfeer en gezelligheid te proeven, 
maar ook om te zien hoe de politie de openbare 
orde en veiligheid in Meppel garandeert tijdens de 
jaarwisseling.  
Dit jaar rijdt hij weer mee met de politie, maar dat 
geeft geen garantie dat hij ook de Ezingebuurt 
weer aandoet en een bezoek brengt aan het 
vreugdevuur. 
 
Voor actuele informatie: 
www.facebook.com/VreugevuurEzinge  
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Eetcafé de Meeuwenborgh 
Sinds kort heeft wooncentrum de Meeuwenborgh 
aan de Hoogeveenseweg in Ezinge een 
bewonerscommissie. Deze commissie probeert om 
contacten te leggen met en tussen bewoners van 
het complex. Door diverse activiteiten te 
organiseren stimuleren we bewoners om met 
elkaar leuke dingen te doen. De recreatieruimte op 
de begane grond van de Meeuwenborgh is 
uitstekend geschikt hiervoor en wordt dan ook 
regelmatig gebruikt.  
 
Als bewonerscommissie proberen we van alles te 
bedenken om de bewoners te activeren. Daarom 
zijn we met verschillende bewoners een aantal 
keren op donderdag gaan eten bij de MensA in de 
Witte de Withstraat. Een prachtig initiatief dat daar 
al jaren naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd. 
We wilden kijken of dit ook iets zou zijn voor de 
Meeuwenborgh. Na diverse gesprekken met de 
medewerkers van de MensA hebben we besloten 
om ‘Eetcafé de Meeuwenborg’ te starten. Deze 
medewerkers hebben toestemming gekregen van 
de gemeente om de Meeuwenborgh hierin te 
begeleiden.  
Een groepje vrijwilligers is in de Meeuwenborgh  
voorzichtig van start gegaan.  
 

Leerlingen van het 
Drenthe College hebben 
begin oktober, onder 
begeleiding van 
docenten, voor de 
bewoners van de 
Meeuwenborgh een 
maaltijd verzorgd.  
 

Van de 65 bewoners waren er ruim 50 aanwezig en 
het was zeer geslaagd. Het Drenthe College heeft 
aangegeven interesse te hebben hun leerlingen bij 
de Meeuwenborgh te laten koken in 
samenwerking met een vrijwillige ‘chef-kok’. Er 
wordt multicultureel gekookt bijvoorbeeld Iraans, 
Indisch, Turks maar ook gewoon Nederlands 
natuurlijk.  
Eetcafé de Meeuwenborgh heeft nu twee 
dinsdagen een maaltijd bereid. De eerste keer voor 
27 mensen en de tweede keer al voor 39 mensen. 
Het blijkt ontzettend fijn te zijn voor de bewoners 
van de Meeuwenborgh om eens in de twee weken 
gezamenlijk een maaltijd te nuttigen; gezellig 

praten, lekker eten en gezamenlijk opruimen en 
afwassen. De vrijwilligers vinden het leuk om te 
doen, fantastische begeleiding van de 
medewerkers van de MensA en de recreatieruimte 
biedt genoeg plaats voor zoveel gasten. 

 
In de Meeuwenborg kun je nu 1 x in de 14 dagen 
op dinsdag eten voor € 4,00. In eerste instantie is 
dit eigenlijk alleen voor de bewoners van de 
Meeuwenborgh omdat de keukenapparatuur nog 
ietwat ‘beperkt’ is. Maar wie weet kunnen straks 
ook andere inwoners van Meppel  zich aanmelden. 
We houden u op de hoogte! 
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Belevenissen van een amateur kok 
Snuffelend tussen de kookboeken op de 
boekenmarkt zag ik het kookboek “Koken op open 
vuur”. In mijn fantasie zag ik me al in mijn tuin op 
een houtblok aan een kampvuurtje zitten. Boven 
het vuur staat dan een driepoot met daar aan een 
zwarte stoofketel. Het leek me wel wat. Vroeger 
kampeerde ik wel eens in het wild in de natuur en 
dan hadden we soms een vuurtje bij onze tent. 
Gezellig en goed tegen de muggen, die kregen het 
er ook (te) warm van.  
Maar, had ik onlangs niet iets gelezen over 
“Houtstookschaamte”? Ja, dat woord bestaat, is 
net pas uitgevonden en komt voort uit de overlast 
die mensen ondervinden van het stoken van 
houtkachels. De kachelstokers zouden zich dan 
moeten schamen. Dan vraag ik me nu terstond af 
of er ook een “grasmaaierschaamte” bestaat, of 
een “bladblazerschaamte”. Waarom ik me dat 
afvraag zal ik wel even uitleggen. Misschien 
herkennen meerdere mensen zich hier in.  
Misschien die “ iemand” die bij mij in de buurt 
woont...? Het gebeurt namelijk wel eens, en ook 
wel vaker, dat op een mooie stille 
zaterdagochtend, of een zwoele  zomeravond, we 
opgeschrikt worden door een hard, gierend 
ronkend lawaai. We dachten de eerste keer aan 
een noodlanding van een helikopter in de tuin van 
een buurtgenoot (op dat moment genoot ik niet zo 
van de buurtgenoot). Ik stond al klaar met een 
blusdeken en mijn vrouw wilde al het 
alarmnummer bellen.  
Nee, vergissing, we hadden het helemaal mis. Dit 
was iemand in de buurt met zijn grasmaaier. In 
mijn fantasie had ik al bedacht dat dit de 
grasmaaier was uit de nalatenschap van zijn 
schoonvader. Een schoonvader die de schoonzoon 
als echtgenoot voor zijn dochter niet zo zag zitten, 
en die schoonzoon na het overlijden nog even 
wilde pakken. Dus mannen, wees bij deze alvast 
gewaarschuwd! Zorg goed voor schoonvaders en 
ook de moeders. En die maaier naar de kringloop 
brengen?  Tja, wat zal zijn vrouw, die erg gesteld 
was op haar vader, daar van vinden? Enne, dan zou 
die grasmaaier misschien wel bij u in de buurt 
terecht kunnen komen. Meegebracht door iemand 
met gevoel voor nostalgie. Dan kun je je lol wel op,  
Ik wens u er al vast sterkte mee, ga maar vast 
oordopjes kopen.  
Toen ik dit alles zo stond te fantaseren, schrok ik 
op omdat de verkoper me aanstootte en vroeg of 

ik het kookboek wilde kopen. Ik heb toen maar 
besloten om het niet te kopen, stel je voor wat er 
allemaal van kan komen. Je hebt kookboeken 
genoeg vindt mijn vrouw toen ik haar thuis 
hierover vertelde. Aangezien ik een zelfstandig 
denkend mens ben mag ik hier anders over denken 
en dat doe ik ook. Thuis heb ik nog een Limburgs 
kookboek liggen. 
Het volgend recept is een specialiteit uit Limburg, 
erg lekker, we koken dit regelmatig als vrienden 
mee-eten. In Limburg is het vaak verkrijgbaar in 
cafetaria’s. Dat heet daar: “friet zoor vleis”.  
PS.  Er wordt in Limburg ook Nederlands 
gesproken. 
 
Recept “Zoor vleis” (zuur vlees, origineel Limburgs 
recept)  
 600 gram rundsvlees in grove stukken gesneden 

(3 tot 4 cm) 
 4 dikke , grof gesneden, uien. 
 flinke scheut ketjap manis. 
 3 laurierblad. 
 10 jeneverbessen 
 2 kopjes azijn 
 3 kopjes water;  naar keuze: kopje rode wijn of 2 

kopjes donker bier. Flesje mag ook. 
 4 plakken ontbijtkoek. 
 30 gram boter 
Indien geen zout wordt gebruikt, 1 of 2 
goudbouillon blokken. Naar keuze: wat peper. 
 
Bereiding: 
 Nadat het vlees in stukken is gesneden, inwrijven 

met peper en eventueel zout. Laat het vlees 
ongeveer een uur staan. 

 Boter in de pan, braad het vlees aan.  
 Voeg de ketjap toe. 
 Gesneden ui toevoegen en mee laten smoren. 
 Azijn, water, bier en of wijn toevoegen. 
 4 plakken ontbijtkoek, in dobbelsteentjes 

gesneden, toevoegen. 
 Laurierblad, jeneverbessen en eventueel 

zout/peper (zelf geef ik de voorkeur aan 
goudbouillonblokken). 

Laat het geheel, in een ruime stoofpan, aan de 
kook komen en vervolgens zachtjes laten smoren. 
Zeker 4 uur laten gaar smoren. Met de deksel op 
de pan. Heerlijk met eigengemaakte rode kool!  
 
Eet lekker, 
Hay Janssen 
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Leerlingen houden snelheidscontrole 
Op verzoek van het Wijkplatform is begin dit jaar 
de snelheid op de Brandemaat vanaf Westerd 
teruggebracht tot dertig kilometer per uur. Dinsdag 
16 september hebben leerlingen van het 
kindcentrum Anne Frank gecontroleerd of 
automobilisten zich ook hielden aan die snelheid. 
De uitkomst van de controle was verrassend. Zelfs 
ouders van schoolgaande kinderen waren in 
overtreding. Zij werden door de leerlingen 
aangesproken op hun rijgedrag.  
 

 
De hoogst gemeten snelheid was 45 kilometer per 

uur. Foto: Kindcentrum Anne Frank 
 
Hieronder het verslag van de snelheidscontrole 
door Nina en Nynke, twee meisjes uit groep 7: 
 
‘De politie kwam bij ons op school. Juf had groepjes 
gemaakt. Per groepje gingen we naar buiten. Één 
groepje ging flitsen en één groepje ging 
aanhouden. 
Wij vonden dat echt heel leuk. Wij zouden het wel 
vaker willen doen. Maar wij zouden de volgende 
keer iets meer door willen wisselen, zodat we vaker 
kunnen. 
Het eerste groepje moest eerder op school zijn, 
omdat het dan druk op de weg is. Wij dachten, dat 
de politie de hele dag bij ons kwam, maar dat was 
toch niet zo. Dat begrijpen we wel , want ze 
moesten ook gewoon werken. 

We hadden ook heel veel ouders uit onze groep die 
aangehouden werden. De collega van de politie 
werd ook aangehouden. 
En we geven het een 8.5.’ 
 
Groetjes Nina en Nynke 
 

 
Een agent en een vrijwilliger van Veilig Verkeer 

Nederland assisteerden bij de snelheidscontrole. 
Foto’s Kindcentrum Anne Frank 

 
 

Rebus 
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Poep, poep en nog eens  poep 
Ooit staken bewoners van de Oosterboer prikkers 
in hondendrollen op het grasveld nabij hun  
woningen. Van die houten stokjes met een rood, 
wit, blauw vlaggetje eraan. Het grasveld 
veranderde in de kleurrijk schouwspel waarbij 
vlaggetjesdag in Scheveningen zou verbleken. 
Heeft het protest tegen de overlast van de drollen 
iets veranderd? Wie het weet mag het zeggen. 
In de vorige Wijkkrant gaven we een overzicht van 
de regels zoals ze staan in het APV van de 
gemeente Meppel. Desondanks zijn er 
hondenbezitters die de regels nog niet goed 
kennen. Hen daarop aanspreken levert regelmatig 
verontwaardigde, boze of zelfs agressieve reacties 
op. 
De overlast van de hondenpoep in de gemeente 
Meppel heeft geleid tot een onderzoek. Dat 
resulteerde in een aantal aanbevelingen. Zo komen 
er extra prullenbakken en dispensers, van die 
houders met zakjes om de hondenpoep in te doen. 
De Wijkplatforms mogen aanbevelingen doen om 
de beste locaties voor de prullenbakken aan te 
geven. Bij deze dus een oproep: wat zijn in de 
Oosterboer en Ezinge de beste plaatsen om de 
prullenbakken en dispensers te plaatsen? Laat het 
ons per mail weten: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl    
 

 
Prullenbak met dispenser 

 
Uitbreiding van het aantal hondenuitlaatplekken is 
de tweede aanbeveling. De derde is extra 
handhaving. Of de maatregelen gaan helpen?  
Dat het probleem groter is dan hondenpoep alleen 
maakte een hondenbezitster onlangs 
ondubbelzinnig duidelijk. ‘Hondenpoep? Altijd gaat 
het over overlast vanwege hondenpoep!’, 
fulmineerde ze. ‘Wat te denken van kattenpoep, 
schapenpoep, paardenpoep en ganzenpoep.’  
Soms is een probleem nog groter dan je denkt… 

Ergernis? Maak het bespreekbaar! 
Af en toe krijgt het Wijkplatform signalen dat 
bewoners verwachten dat het platform zaken zou 
moeten of kunnen oplossen als het gaat om 
overlast: een kat in de zandbak van de kinderen, 
muziek die te hard staat, een fout geparkeerde 
auto of een rokende vuurkorf. Het Wijkplatform is 
van mening dat bewoners heel veel gedoe zelf uit 
de wereld kunnen helpen.  
 
Hieronder een aantal tips voor een gesprek met uw 
buren: 
1. Zorg dat u weet wat u moet zeggen. Schrijf van 
te voren op waar u last van heeft en wat u de 
buren wilt vragen. 
2. Vertel uw buren dat u wilt praten en zoek een 
moment uit dat jullie beide uitkomt. 
3. Vertel rustig en kort waar u last van heeft, aan 
de hand van voorbeelden. En wat de gevolgen 
daarvan voor u zijn (bijvoorbeeld dat u niet thuis 
kunt slapen). Vraag uw buren wat ze daarvan 
vinden en luister naar het antwoord. 
4. Vraag of de buren misschien ook last hebben van 
u. Luister naar elkaar en probeer u te verplaatsen 
in uw buren. Als u dingen niet begrijpt, vraag dan 
naar het hoe en waarom. 
5. Klaag niet alleen, maar zoek samen naar een 
oplossing. Als u bereid bent om u in elkaars 
standpunten te verdiepen, is de kans op een 
oplossing groter. 
6. Maak concrete en realistische afspraken met 
elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het 
niet meteen lukt om een oplossing te vinden. 
7. Voorkom ruzie. Wanneer dat toch gebeurt, 
probeer het dan zo snel mogelijk bij te leggen.  
 
Mocht het overleg niet tot een goede oplossing 
leiden dan kan een beroep gedaan worden op 
‘Buurtbemiddeling Hoogeveen Meppel De Wolden’ 
telefoon 0528-278855 of wijkagent Harry Zagers 
telefoon 0900-8844. 
 

Activiteiten 
Dinsdag Kaartavond  
aanvang 20:00 uur 
Donderdag Darten (even 
weken) Aanvang: 19:30 uur 
Vrijdag Kinderclub (oneven 

             weken)Aanvang: 18:30 uur 
Voor meer info:  
https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/ 
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Kerstbingo  
in De Boerhoorn 
 
Op vrijdag 13 december wordt er weer 
bingo gespeeld in Wijkcentrum De 
Boerhoorn, Brandemaat 5 in Meppel. 
De organisatie is in handen van 
Wijkvereniging Oosterboer.  
Iedereen is van harte welkom!  
Vanaf 20.00 uur beginnen de 
bingoballen te vallen. Er worden vijf 
ronden gespeeld met als klapper nog 
een superronde. De bingo wordt met de 
nodige humor gebracht. Uiteraard zijn 
er weer leuke prijzen te winnen. 
Ditmaal staat de bingo geheel in het 
teken van Kerst, de sfeer, de aankleding, 
de te winnen prijzen en een DJ zorgt 
voor live kerstmuziek! 
 

 
 
Wijkvereniging  
Oosterboer 
Brandemaat 5,  
7943 EZ Meppel 
info@wijkverenigingoosterboer.nl 

Kinderactiviteit: 
workshop chocolade-
kerstboom versieren 
 
Op woensdagmiddag 18 december 2019  
organiseert Wijkvere- 
niging Oosterboer in  
samenwerking met  
SJOCOLADE.NL voor  
alle kinderen tussen  
5 en 13 jaar een work- 
shop chocoladekerst- 
boom versieren.  
Kijk snel op  
www.sjocolade.nl  
en geef je of je kind snel op. Vol=Vol. 
 

Voor de papa’s en mama’s is er een lekker kopje koffie of thee… 
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Klaverjasmarathon in de Boerhoorn 
Zaterdag 25 januari 2020 vindt de jaarlijkse 
klaverjasmarathon plaats in De Boerhoorn. De 
eerste troef wordt gemaakt om 10.00 uur. Graag 
aanwezig om 9.30 uur. De laatste punten worden 
geteld om ongeveer 16.30 uur. 

De inleg bedraagt 
€10,00 voor leden en 
€12,50 voor niet-leden. 
Dit is inclusief het 1e 
kopje koffie. Voor de 

lunch wordt gezorgd! Er zijn leuke prijzen!!! 
Ook al klaverjas je niet meer regelmatig, je bent 
van harte welkom. We spelen voor de gezelligheid, 
dus niet met het mes op tafel. 
Opgave is mogelijk tijdens de klaverjasavonden in 
de oneven weken in De Boerhoorn aan de 
Brandemaat of telefonisch 06-51867770 Jan 
Klomp.  
Er is plek voor maximaal 52 deelnemers, dus 
wees er op tijd bij, want vol=vol!! 
 
De Boerhoorn plaatst twintig 
zonnepanelen 
Op het dak van wijkcentrum De Boerhoorn in 
Meppel liggen sinds donderdag 31 oktober twintig 
zonnepanelen. Hiermee is het wijkcentrum vrijwel 
zelfvoorzienend wat betreft stroom. 

 
Het pand wordt gehuurd van de gemeente  
Meppel, maar het plaatsen en het onderhoud van 
de zonnepanelen komt geheel voor rekening van 
Wijkvereniging Oosterboer. Eerder dit jaar heeft de 
gemeente de noodverlichting voorzien van led-
lampen. Volgend jaar pakt de wijkvereniging de 
gehele verlichting in het wijkcentrum aan. Alle 
huidige verlichting zal worden vervangen door 
duurzame led-verlichting. 
 
 
 

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 
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