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Groene vingers gezocht 
De Schiphorst, verpleeghuis voor 
gespecialiseerde zorg aan mensen met 
dementie, biedt in hun vestiging aan de 
Hoogeveenseweg belevingsgerichte zorg in 
een kleinschalige woonomgeving.  
De Schiphorst heeft een vacature voor een 
vrijwilliger die kan helpen met het onderhoud 
van de moestuin. Heb jij groene vingers en 
vind je het fijn om daarbij wat te kunnen 
betekenen voor de bewoners van de afdeling 
Oosterboer en Lindenhorst, dan is dit geknipt 
voor jou! Het zou mooi zijn als je 1x per week 
kunt helpen. Bij belangstelling mag je mailen 
naar: a.dunnink@noorderboog.nl 
 
Presentatie tijdens Burendag 
Op zaterdag 26 september is er de jaarlijkse 
hobby- en informatiemarkt rond Wijkcentrum 
De Boerhoorn aan de Brandemaat. 
Heb je een leuke hobby en wil je die laten zien 
(of horen) aan andere bewoners van de 
Oosterboer en Ezinge? Meld je dan aan voor 
de Burendag.  
Heb je een bedrijf aan huis of ben je 
betrokken bij een organisatie of 
(sport)vereniging en wil je meer bekendheid 
voor je activiteiten dan ben je eveneens 
welkom op de Burendag. Net als de afgelopen 
jaren is het ook weer mogelijk om 
zelfgemaakte producten en eventueel 
lekkernijen te verkopen. Deelname is gratis. 
Een kraam wordt beschikbaar gesteld. 
De markt in het kader van Burendag trekt al 
jarenlang veel bezoekers. Een presentatie is 
een prima manier om je (bedrijfs-)activiteiten 
of hobby onder de aandacht te brengen. 
Heb je belangstelling en wil je graag 
deelnemen? Geef je dan per mail op voor 30 
mei: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  
Je krijgt dan het aanmeldingsformulier 
toegestuurd! 
 

 

 
 
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 juni. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 

 
Foto’s voorpagina:  
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van 
het Isala Diaconessenhuis zijn begonnen.  
Foto: Isala 
 
Het nieuwe gemaal in het Rumptigerpad kan 
per minuut vijftig m3 water afvoeren.  
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‘Goed idee’ gevraagd 
Het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge heeft 
vanuit het wijkbudget geld beschikbaar 
gesteld voor ideeën om de leefbaarheid in 
beide wijken te vergroten. De oproep in de 
Wijkkrant van september heeft een vijftal 
ideeën opgeleverd. De inzenders kregen 
vervolgens een uitnodiging om hun idee te 
presenteren. Het 
Wijkplatform 
heeft daarna een 
keuze gemaakt en 
drie ideeën 
gehonoreerd. 
 
Bloembak Etstoel 
Na het 
verwijderen van 
een speelplaats 
aan de Etstoel is 
er overleg 
geweest met de 
omwonenden 
over de nieuwe 
invulling van de 
openbare ruimte. 
Er is nieuwe 
bestrating 
gekomen, een 
schelpenpad is opgeknapt en de beplanting is 
vernieuwd. Afgesproken is dat het groen door 
de bewoners zelf wordt onderhouden.  Ook 
zijn voorzieningen voor de buurtkinderen 
geplaatst. Doel van het pleintje is elkaar 
ontmoeten. Wat nog ontbrak is een 
plantenbak om het geheel te verfraaien. De 
wens van de bewoners is nu als ‘Goed Idee’ 
gehonoreerd door middel van een bijdrage 
vanuit het wijkbudget. De bloembak is 
inmiddels geplaatst. 
 
Eetcafé Meeuwenborgh 
Een samenwerkingsverband van de 
bewonerscommissie van de Meeuwenborgh 
met onder andere het Drenthe College en de 
MensA heeft geresulteerd in een eetcafé. Het 
project, dat voorziet in een  behoefte, is ook 
bedoeld voor mensen van buiten de 
Meeuwenborgh, zoals de bewoners van 
Ezinge en de Uylenborgh. Om de twee weken 
is het eetcafé geopend. Wel was het  

 
noodzakelijk om de keuken van de 
Meeuwenborgh aan te passen en uit te 
breiden. Bovendien was aanvulling van het 
keukengerei en bestek noodzakelijk. Een 
bijdrage uit het wijkbudget en een andere 
subsidie heeft ervoor gezorgd dat de 
benodigdheden aangeschaft konden worden. 

Studenten van het 
Drenthe College van 
de richting Horeca & 
Facilitair assisteren 
bij de 
werkzaamheden in 
het eetcafé.  
 
Hondenuitlaatplaats 
Meerdere 
hondenbezitters 
dienden een plan in 
om te komen tot 
een omheinde 
hondenuitlaatplaats 
aan de oostzijde van 
de Oosterboer. Het 
is duidelijk dat er 
vanuit de wijk 
behoefte is voor een 
dergelijke 

voorziening. Er zijn zo’n dertig enthousiaste 
hondenbezitters die graag willen meehelpen 
en meewerken bij de realisatie.  
De initiatiefnemers hebben een toezegging 
gekregen vanuit het wijkbudget en gaan, 
omdat dat bedrag niet toereikend is, zelf op 
zoek naar aanvullende gelden in combinatie 
met een eigen bijdrage. Na overleg met de 
buurtbewoners en een akkoord van de 
gemeente Meppel over de plaats van de 
hondenuitlaat, kan het terrein dan ingericht 
worden. Op dit moment worden de plannen 
nader uitgewerkt. 
 
Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge kijkt met 
een goed gevoel terug op hun initiatief om 
‘Goede Ideeën’ mogelijk te maken met een 
financiële bijdrage. In september volgt een 
tweede ronde. Op de ‘Burendag’ kan dan 
opnieuw een ‘Goed Idee’ om de leefbaarheid 
te verbeteren worden ingediend. 

De bloembak op de hoek van Etstoel en Waardeel. 
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Herdenking sergeant Swart 
Dinsdagmorgen 12 mei om half elf is de 
jaarlijkse kranslegging door leerlingen van 
Kindcentrum Anne Frank en de 
Oosterboerschool bij het monument ter 
nagedachtenis aan sergeant Anne Willem 
Swart die in de meidagen van 1940 door een 
inslag van een Duitse granaat in zijn bunker 
aan de Hoogeveense Vaart om het leven 
kwam. Beide scholen hebben het monument, 
dat ligt aan het Rumptigerpad, geadopteerd. 
Het College van B&W is bij de kranslegging 
aanwezig. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 
 
In 1940 zijn langs de Hoogeveense Vaart 
‘versterkingen’ ingericht. Bij de 
Rumptigerbrug, is een aarden bunker 
aangelegd voorzien van een machinegeweer.  
De militairen in de aarden bunker tegenover 
het Diaconessenhuis hebben het de tiende 
mei zwaar te verduren tegenover de Duitse 
overmacht. Hun wapen beheerst de toegang 
tot de grote weg naar het noorden en tot de 
opgang van het viaduct daarheen. 
 
Na een goed gericht schot uit een zwaar Duits 
stuk geschut stort de stelling van voren in en 
stelt gelijktijdig de mitrailleur buiten werking. 
De aarden bunker blijkt minder hecht dan 
gehoopt. Sergeant Swart is dodelijk getroffen. 
Hij is de enige Nederlandse militair die bij de 
Duitse inval op 10 mei 1940 bij Meppel 
sneuvelt.  

 
Het monument aan het Rumptigerpad. 

 

Rijwielzaak ‘Veloto’ opent in 
winkelcentum Oosterboer 
Rijwielzaak ‘Veloto’ is half januari van start 
gegaan in winkelcentrum Oosterboer. Nadat 
de broers Michel en Edwald van Kampen twee 
jaar geleden hun eerste winkel openden in de 
Koedijkslanden is er nu dus een tweede 
vestiging. 
Eerder dan verwacht opende de winkel in de 
Oosterboer de deuren. De feestelijke opening 
laat nog even op zich wachten. ‘We wilden zo 
snel mogelijk open, ook al was nog niet alles 
volledig ingericht’, vertelt Michel van Kampen. 
Meteen na de opening kreeg Michel veel 
positieve reacties: ‘Veel mensen zijn blij dat ze 
voor een reparatie dichtbij huis terecht 
kunnen. Ze hoeven nu niet meer naar de stad 
met de kapotte fiets.’  

 
Wanneer dat mogelijk is, wordt de reparatie 
uitgevoerd terwijl de klant wacht. Bij 
reparaties is er altijd een leenfiets en mocht 
dat beter uitkomen dan kan de te repareren 
fiets in overleg ook gehaald en gebracht 
worden. 
Bij Veloto kunt u niet alleen terecht voor een 
nieuwe fiets, waaronder bekende merken als 
Cortina en Trek, maar ook voor een gebruikte.  
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De rijwielwinkel voldoet nu al aan een 
behoefte ziet Michel van Kampen. De plaats in 
het winkelcentrum die eerst werd ingenomen 
door de Readshop is met de komst van 
‘Veloto’ opnieuw ingevuld. 
 
Nieuw gemaal Rumptigerpad  
Half januari is het nieuwe gemaal van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta bij het 
Rumptigerpad getest en in gebruik genomen. 
Het oude gemaal, dat niet meer aan de 
normen voor veiligheid en gebiedsbeheer 
voldeed, is daarna gesloopt. Ter afronding van 
de nieuwbouw van het gemaal heeft de 
aannemer het leuningwerk en de hekken 
rondom het gemaal aangebracht. Vervolgens 
is het straatwerk en het herstel van het voet- 
en fietspad uitgevoerd. De bestaande 
verbinding werd opengebroken om nieuwe 
buizen vanaf het gemaal naar de 
Hoogeveensche Vaart te leggen.  
 
Nadat het fietspad bijna een half jaar buiten 
gebruik is geweest kunnen fietsers en 
voetgangers vanaf vrijdag 31 januari weer van 
deze snelle verbinding naar de stad gebruik 
maken. De maanden ervoor hebben ze de 
Oosterboer letterlijk van een andere kant 
leren kennen. De functie van het gemaal is het 
drooghouden van de wijk Oosterboer. Deze 
wijk ligt onder NAP. Doordat de wijk vrij laag 
ligt is er veel kwelwater aanwezig. Het gemaal 
pompt dit water en natuurlijk overvloedig 
regenwater weg. In het  gemaal staan nu twee 
Bosman visvriendelijke pompen die ieder 25 
m3 water per minuut kunnen afvoeren. Door 
middel van deze pompen kunnen de vissen 
ongeschonden vanuit de vijver naar het 
kanaal via de pomp. Als de vissen vanuit het 
kanaal naar de vijver willen, dus van hoog 
water naar laag water, kunnen ze via de 
visleiding migreren. Deze leiding ligt naast de 
persleidingen van het gemaal en is als extra 
aangelegd om vismigratie mogelijk te maken 
tussen de verschillende watergangen. Het 
nieuwe gemaal voldoet aan de huidige 
veiligheidseisen. WDODelta kan de 
waterpeilen weer voor minimaal dertig jaar 
goed beheren. 

 
Passanten werden maandagmorgen 3 februari 

welkom geheten. 
 

Advies- en meldpunt 
bijzondere zorg 
1 januari is de Wet verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg (WvGGZ) ingegaan. 
Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een 
uiterste redmiddel. 
In de wet is geregeld dat inwoners een 
melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen 
maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig 
nadeel kan toebrengen. 
Het is belangrijk om dit te melden voordat de 
situatie ernstig wordt. Na uw melding 
onderzoekt de gemeente of en welke hulp 
nodig is.  
In de wet is tevens geregeld dat de 
betrokkene en zijn of haar familie inspraak 
hebben in de behandeling en ook in de zorg 
en ondersteuning daarna. Bovendien maakt 
de wet het mogelijk dat verplichte 
behandeling ook thuis of poliklinisch kan 
plaatsvinden. 
Meldpunt telefoon: 088-2460240 
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Poep (vervolg) 
De oproep in de Wijkkrant van december om 
plaatsen aan te geven voor extra 
prullenbakken en dispensers om de overlast 
van hondenpoep tegen te gaan, heeft geleid 
tot veel reacties. Sommige waren zelfs 
voorzien van een plattegrond om de plaatsen 
zo duidelijk mogelijk aan te geven. Alle 
suggesties zijn besproken met medewerkers 
van de gemeente. 
Het resultaat is dat er verspreid over de wijk 
Oosterboer dispensers en afvalbakken 
bijkomen. De dispenser in Ezinge wordt 
verplaatst. Deze komt nu op het veld 
tegenover de duivenvereniging. De 
werkzaamheden rond de plaatsing van de 
extra dispensers en prullenbakken zijn 
inmiddels afgerond. 
Op onderstaand kaartje kunt u zien, waar u 
een dispenser en waar u afvalbakken kunt 
vinden.  
Uit de dispenser haalt u een zakje. U pakt de  

poep van uw hond hiermee op en kunt het in 
de dichtstbijzijnde afvalbak gooien. Zo helpt u 
mee de wijk schoon te houden. 
Tot slot willen we alle inzenders van een 
reactie bedanken voor hun betrokkenheid. 

 
Marco Hessels, medewerker stadsverzorging 

van de gemeente Meppel, plaatst een 
dispenser in het Ringpark. 
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Nieuwbouw Isala Diaconessenhuis 
en Noorderboog van start 

 
Artist impression Isala Diaconessenhuis 

 
De voorbereidingen voor de bouw van het 
nieuwe Isala Diaconessenhuis en de 
nieuwbouw voor de Geriatrische Revalidatie 
Zorg van Noorderboog zijn begonnen! De 
piketpaaltjes staan in de grond. Voordat de 
eerste paal dinsdag 3 maart 2020 de grond in 
wordt geheid, moet het terrein bouwrijp 
worden gemaakt. Dit houdt in dat hekwerken 
worden verwijderd, bomen worden gekapt, 
kabels en leidingen die in de weg liggen 
worden verlegd en verwijderd en graszoden 
eraf worden gehaald. Het terrein wordt 
gereed gemaakt voor inrichting van de 
bouwplaats. Dit houdt onder andere in dat de 
bestaande parkeerplaatsen worden 
aangepast. De noordelijk gelegen 
parkeerplaats op de hoek van de 
Hoogeveenseweg en de Reggersweg is na 
aanpassing te bereiken vanaf de bushalte bij 
de buslus. Hier worden extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd. De parkeerplaats aan de 
zuidzijde wordt deels gebruikt voor de 
bouwplaats. Op deze parkeerplaats blijft een 
beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar.  

 
Plattegrond van de nieuwbouw.  

Foto: Noorderboog 

Oosterboerschool fuseert  
met De Tolter 
De Oosterboerschool gaat met ingang van het 
schooljaar 2021-2022 fuseren met De Tolter, 
de andere openbare school in de Oosterboer. 
Aanleiding voor de fusie is het teruglopen van 
het leerlingenaantal op beide scholen. Wat 
overblijft is een school met een geschat 
leerlingenaantal van 160 à 170 leerlingen in 
2021. De vergrijzing in de Oosterboer is al 
enige jaren aan de gang en wordt nu zichtbaar 
in de vorm van een teruglopend 
leerlingenaantal. Wat er met het gebouw van 
de school gaat gebeuren is op dit moment nog 
niet bekend. 
 

 
De Oosterboer sluit met ingang van schooljaar 

2021-2022 de deuren. 
 

Rebus 
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De sociaal werkers van Welzijn MensenWerk werken samen met jou aan de leefbaarheid in de wijk 
Oosterboer. Maak je je zorgen over mensen bij je in de buurt? Wil je graag meer groen in je wijk of 
activiteiten voor ouderen of kinderen organiseren? Wij bieden hulp en ondersteuning bij activiteiten 
en initiatieven die een bijdrage leveren aan het omzien naar elkaar en het gezonder inrichten van 
jouw buurt. 
 
Ook als je een vraag hebt waar je zelf niet goed uitkomt kun je bij ons terecht. Wij zetten ons in om 
de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan 
deelnemen aan het dagelijks leven. Je kunt bij ons terecht met vragen over o.a. opgroeien, relaties 
(scheiding, mantelzorg, eenzaamheid), meedoen, financiën, gezondheid, zingeving en wonen. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvonne Murris   Karin Roosendaal   Annemarie Klijn  
Sociaal werker   Maatschappelijk werker  Sociaal werker 
06-13109723   06-22437948    06-22273830 
y.murris@welzijnmw.nl  k.roosendaal@welzijnmw.nl  a.klijn@welzijnmw.nl 
 
Je kunt ook bij ons binnenlopen in het WijkPunt, Osseweide 1b, Meppel. 
 
 
Plaats een nestkastje 
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Niet 
alleen om in te nestelen, ze gebruiken de 
kasten ook om in te slapen. Met een nestkast 
lokt u vogels naar uw tuin of balkon, wat veel 
leuke bedrijvigheid met zich meebrengt. En 
met een groene, vogelvriendelijke tuin, helpt 
u de vogels om hun jongen groot te brengen. 
Er zijn veel soorten nestkasten te koop: voor 
mezen, voor spreeuwen, voor zwaluwen en 
steenuilen etc. Als u de nestkast goed 
ophangt, heeft u meer kans op bewoners. 
Elke vogel stelt zijn eisen aan de nestplaats. 
Op de website van ‘Vogelbescherming 
Nederland’ vindt u niet alleen nestkasten voor 
meer of minder algemeen voorkomende 
vogels maar ook bouwtekeningen om zelf een 
nestkast te maken. Als u een houten nestkast 
bij ‘Vogelbescherming’ koopt, steunt u niet 

alleen de vogels in uw tuin, maar alle vogels in 
Nederland. Meer informatie: 
https://www.vogelbescherming.nl 
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Belevenissen van een amateur kok 
Bij de bushalte kwam ik in gesprek. Ik wilde 
vandaag eens met de bus naar de markt, meestal 
pak ik de fiets  als ik naar het centrum fiets maar 
vandaag was het zo regenachtig dat ik besloot om 
te gaan bussen. De man naast me zei tegen me: 
“Het busje komt zo.” 
Dat deed me meteen denken aan dat liedje over 
het busje. “Het busje komt zo, het busje komt zo.”  
Maar niet lang meer in Meppel, dacht ik. 
“Maar”…., zei hij “Dat zal binnenkort wel afgelopen 
zijn. Want de gemeente vindt het busvervoer te 
duur en er rijden te weinig passagiers mee. Om dit 
te onderzoeken hebben ze een enquête 
gehouden.” 
“Ja”, zei ik.  “ Dit vervoer is ook bedoeld voor 
mensen met een beperking maar daar wordt te 
weinig gebruik van gemaakt”.  Inmiddels was de 
bus gearriveerd en we stapten in. 
Toch zet me dit over de bus, aan het denken. Er is 
sprake van vergrijzing. In de nabije toekomst zal er 
toch meer rekening gehouden moeten worden met 
de ouderen in onze samenleving. Daar zal de 
gemeente zich nu al op moeten gaan 
voorbereiden. Ouderen die minder auto rijden en 
minder makkelijk de fiets kunnen pakken en dus 
minder mobiel zijn.  Onlangs nog las ik in de krant 
dat gemeentes te weinig rekening houden met 
ouderen en de vergrijzing. Ik zie hier in Meppel al 
de voorbeelden. Neem nou eens de voorlichting 
over de plannen om mensen de mogelijkheid te 
geven om op een andere manier te wonen. 
“Ja”, zei de man en hij vertelde dat hij naar die 
voorlichting was geweest. “Er kunnen nu 
woonvormen gebouwd worden waar mensen 
samen kunnen wonen, dit wordt een Knarrenhof 
genoemd en ook alternatieve woonvormen voor 
mensen die bijvoorbeeld heel klein willen wonen, 
Tiny houses.” Hij vertelde dat mensen al jaren 
geleden gevraagd hebben bij de gemeente naar 
mogelijkheden om zo te gaan bouwen. 
Jarenlang horen ze hier niets over en dan nu, nadat 
de nieuwe wijk, de Nieuwveense Landen tenslotte 
bijna vol gebouwd is, is er helemaal achteraan, op 
het laatste randje van Meppel, de mogelijkheid om 
daar deze woonwensen waar te maken. Daar 
mogen dan ook ouderen wonen en dus zonder 
stadsbusvervoer en er worden ook geen winkels, 
apotheek of bijvoorbeeld een huisartsenpost 
gebouwd.  
De wethouder presenteerde het als een enorm 
mooie mogelijkheid. Midden in de natuur. Het doel 
wat mensen voor ogen staat is volgens de 
wethouder dan ook om met en voor elkaar te 
zorgen. Dus was busvervoer of winkels in je eigen 

omgeving helemaal niet meer belangrijk. Dat los je 
dan met elkaar op.  
“Ja”, zei de man. “En zo komen er ook minder 
bezoekers naar de winkels in het centrum, daar 
gaat het toch ook slecht mee. Wordt daar dan geen 
rekening mee gehouden?” 
“Waarom niet vooraan in de Nieuwveense landen 
bouwen toen er nog volop ruimte was? Dat zou 
een mooi visitekaartje zijn waar je als gemeente 
mee kunt pronken En welke natuur bedoelt de 
wethouder. Daar is toch alleen maar kaal weiland.”  
 
Inmiddels had ik mijn bestemming bereikt en ik 
stapte uit. Ik wilde op de markt groente kopen om 
de maaltijd voor vanavond te maken. Dat wordt 
namelijk een groenten maaltijdsoep.  
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
2 eetlepels olijfolie. 
Het witte deel van 1 of 2 preien in ringen 
gesneden. 
2 tenen knoflook geperst. 
1 kleine winterwortel in plakjes. 
2 aardappelen, in blokjes. 
100 gram sperziebonen, gehalveerd, en of 
knolselderij, of wat u nog hebt liggen. 
1,5 liter kippenbouillon (ik vind kippenbouillon 
lekkerder voor deze soep dan groentebouillon) 
gemaakt van kippenbouillonblokjes met minder 
zout. 
4 tomaten, in blokjes (kan ook uit blik). 
1 klein blikje mais. 
 Een handvol gehakte peterselie. 
 Enkele druppels citroensap. 
 
Verwarm de olijfolie in een ruime pan en fruit 
hierin een aantal minuten de prei, pers na enkele 
minuten de knoflook en fruit dit nog een minuut 
mee.  
Doe daarna de aardappelen, wortelen en boontjes 
of andere groente erbij. Fruit dit ook 5 minuten 
mee.  
Giet de bouillon er bij en breng dit aan de kook. 
Draai het vuur lager en voeg dan de tomaten en 
mais toe.  
Laat dit 20 minuten zachtjes koken.  
Proef en breng op smaak met wat peper.  
Voeg vlak voor het opdienen de gehakte peterselie 
en wat druppels citroensap toe.  
Lekker is om er nog een flinke scheut room aan toe 
te voegen. 
 
Eet lekker, 
Hay Janssen 
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Vervolg project Bijen en 
Vlinderparadijs 
Eind maart gaat de werkgroep Groen samen 
met de vrijwilligers van het project voor het 
Bijen- en Vlinderparadijs weer aan de slag. De 
krokussen staan vol in bloei en ook de struiken 
en nieuw geplante fruitboom doen het goed.  
 
Wat gaan we dit voorjaar doen: 
-Bijsnoeien uitloop bramen- en 
frambozenstruiken. 
-Snoeien of uittrekken van de elzenopslag 
rond de vijver. 
-Plaatsen van boomstammen langs de 
struikenrand voor de insecten. 
-Aanleggen van een zandbak voor wilde bijen 
naast het bijenhotel. 
-Vastzetten van de fruitbomen. 
-Planten van 20 inheemse struiken om de 
houtsingel aan te vullen. 
Er zijn afspraken gemaakt over de 
Groenparticipatie Ringpark Oosterboer met de 
gemeente. Hierin is ook het maaibeleid 
opgenomen.  
Wil je je ook als vrijwilliger aansluiten bij dit 
project, stuur dan een mailtje naar: 
boesjes@concepts.nl  
Ideeën en suggesties zijn altijd welkom!   
 

 
Vrijwilligers aan de slag bij het Bijen- en 

Vlinderparadijs 
 
Storing container 
Als een ondergrondse container niet werkt  
kan de gemeente Meppel gebeld worden: 
140522.  
U kunt de storing 24 uur per dag, 7 dagen per 
week doorgeven.  
 

‘Oud en Nieuw Oosterboer’  
Het kunstwerk ‘Oud en Nieuw Oosterboer’ is 
vervaardigd door Carlo Kroon in 
samenwerking met Loes Heebink in het kader 
van stadsverfraaiing en moest een relatie 
hebben met zowel het oude als het nieuwe 
Oosterboer. Het object, geplaatst in juni 1988, 
moest een monumentaal karakter hebben, 
grens van twee werelden verbeelden, weinig 
onderhoud behoeven en duurzaam zijn.  
Carlo Kroon over het object: “Mijn idee: een 
continue beweging naar vernieuwing. Hiertoe 
maakten we een monumentale beeldengroep 
bestaande uit twee groepen stalen palen die 
in hoogte opliepen van 1 tot 5 meter. Deze 
twee  lijnen suggereren een in- en uitgaande 
beweging. Daarnaast symboliseert de ene 
groep het ‘oude’ en is voorzien van een 
roestige fluwelen laag en de andere het 
‘nieuwe’ en is vlammend geslepen roestvrij 
staal. Op alle palen is retro reflecterend 
materiaal aangebracht om het object zowel 
overdag als ’s avonds een functie te laten 
hebben. Alhoewel het lijkt alsof kleur een 
ondergeschikte rol speelt bij dit object, is dat 
niet zo. Op de palen zijn de kleuren rood 
(=emotie), groen (=hart), blauw (=ratio) en 
geel (=licht) aangebracht. De logica hierachter 
is dat van een oude filosofie met nieuwe 
materialen de omslag is gemaakt naar nu. Dus 
weer de tegen stelling ‘oud’ en nieuw’.” 

 
Het object ‘Oud en Nieuw Oosterboer’ staat op 

de hoek van de Brandemaat en De Kampen. 
 
Bron: ‘In en buiten beeld’ Stichting Historie in 
Perspectief.  
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Hulp of ondersteuning nodig? 
Schakel een cliëntondersteuner in! 
Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het 
dagelijks leven? Onze tip: schakel een 
cliëntondersteuner in! Twee mensen weten 
meer dan een. Een cliëntondersteuner kan 
helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor 
u. 
 
Een cliëntondersteuner denkt graag met u 
mee. Bijvoorbeeld als u hulp of ondersteuning 
wilt regelen en u niet weet hoe dat moet of 
waar u terecht kunt. Hulp van een 
cliëntondersteuner is gratis en wordt in de 
gemeente Meppel uitgevoerd door de 
organisaties die hieronder staan. 
 
Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan 
een cliëntondersteuner: 
o helpen om uw vragen en wensen op een 

rijtje te zetten 
o gesprekken helpen voorbereiden 
o meegaan naar gesprekken 
o meedenken over afspraken over de hulp 

die u krijgt 
o meedenken als u er niet uit komt met een 

organisatie 
 
U kunt ook én een cliëntondersteuner én 
iemand uit uw eigen omgeving laten 
meedenken. Bijvoorbeeld uw partner, een 
familielid, vriend of buurtgenoot. 

Organisaties in gemeente Meppel die 
cliëntondersteuning bieden: 
 
MEE Drenthe:  
o Informatie en advies op alle leefgebieden 

gericht op alle leeftijden; 
o Deskundigheid op het gebied van niet-

aangeboren hersenletsel, 
autismespectrumstoornissen, (licht) 
verstandelijke beperking, lichamelijke of 
zintuigelijke beperking, psychische 
stoornissen, chronische aandoeningen; 

o Aanvragen voor Wet langdurige zorg, 
beschermd wonen, fondsen;  

o Kennis van wetten: participatie, passend 
onderwijs, Wmo, jeugd; 

o Lokale kennis van de sociale kaart. 
 

Telefoonnummer: 0592-303999 
www.meedrenthe.nl 
 
Thuis in clientondersteuning: 
o Veel kennis van de Wmo / 

Zorgverzekeringswet en de overgang naar 
de Wet langdurige zorg; 

o Kennis over ziektebeelden zoals dementie, 
hersenletsel, lichamelijke beperkingen en 
chronische aandoeningen;  

o Ondersteunen zowel cliënten als hun 
mantelzorgers; 

o Levert ook cliëntondersteuning vanuit de 
Wet langdurige zorg. 

 
Telefoonnummer: 085-0043877 
Contactpersoon: Gerriët Reinders 
www.thuisinclientondersteuning.nl 
 
Welzijn MensenWerk: 
o Midden in de wijken, dichtbij de inwoners;  
o Iedereen kan bij Welzijn MensenWerk 

terecht, van jong tot oud;  
o Vooral vragen over het gewone leven;  

 Hoe deel je je dag in, hoe ga je gezond 
om met je financiën, hoe versterk je je 
sociale netwerk, waar vind je passend 
vrijwilligerswerk, welke mogelijkheden 
zijn er ter ondersteuning van het 
zelfstandig wonen?  

 
Telefoonnummer 085-2731444 
www.welzijnmw.nl/clientondersteuner 
 
Zorggroep Noorderboog: 
o Deskundigheid op het gebied van 

verpleging, verzorging, begeleiding en 
behandeling; 

o Kennis over ziektebeelden zoals dementie, 
hersenletsel, Parkinson, lichamelijke 
beperkingen en chronische aandoeningen 
bij ouderen; 

o Goed op de hoogte van de wet- en 
regelgeving en van de mogelijkheden voor 
ouderen in de gemeente Meppel en in de 
regio; 

o Maatschappelijk werkers van Zorggroep 
Noorderboog bieden cliëntondersteuning 
aan ouderen en hun mantelzorgers. 

 
Telefoonnummer 0522-498498 
www.noorderboog.nl/clientondersteuner 
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Overlast eikenprocessierups 
 
Wat doet de gemeente Meppel? 
Op de gevoeligste plaatsen (o.a. rond scholen) 
willen we preventief bespuiten met een 
bacteriepreparaat. Dat is niet schadelijk voor 
mens, milieu of andere dieren, maar doodt 
wel alle rupsen - ook van andere vlinders. 
Werkt circa 1 week, dus is niet 100% 
wegnemend maar onderdrukt wel de plaag. 
Op eerste meldingen van nesten gaan we deze 
pleksgewijs weghalen - curatief. Daarna gaan 
we structureel aan de slag, boom voor boom, 
vanuit de stad richting buitengebied. 
Afrondend met pleksgewijs weghalen van 
naderhand gemelde nesten. 
Aan de hand van een communicatieplan willen 
we deze aanpak ook breed onder inwoners 
bekendmaken. 
 
Voor de verdere toekomst gaan we werken 
aan het stimuleren van natuurlijke vijanden en 
het meer divers maken van ons 
bomenbestand. Insecten, spinnen, sommige 
zangvogels en vleermuizen kunnen de 
plaagdruk verminderen. Dat kan met 
nestkastjes of insectenhotels, maar ook in 
aanpassingen aan inrichting en beheer van het 
groen (kruiden, beplantingen).  
 
Wat kunnen bewoners zelf doen? 
Eerst een waarschuwing, ga niet zelf prutsen 
met het weghalen van de nesten! Niet 
branden of föhnen of ... Je haalt de risico's 
over jezelf af.  
Zie je een nest - laat hem of ongemoeid en 
houdt afstand/vermijdt contact of laat hem 
weghalen door een bedrijf dat dat kan (en let 
daarbij op voor beunhazen) 
In eigen tuin ga je over je eigen 
groeninrichting. Je mag zelf beslissen of je een 
eik laat staan of niet.  
 
In eigen tuin kan je zelf de natuurlijke vijanden 
stimuleren. In een gevarieerde beplanting met 
kruiden en struiken en misschien bomen is er 
meer kans voor deze insecten, spinnen, vogels 
en vleermuizen (eten de vlinders). Deze 
kunnen het aantal rupsen terugdringen 
(zelden tot 0) en zo overlast beperken. 

Er zijn ook nestkastjes en vleermuizenkasten 
in de handel te koop. Roodborst, pimpelmees, 
koolmees, ringmus, boomklever, 
boomkruiper, winterkoning, spreeuw, kauw, 
koekoek, wielewaal, spechten - zijn allemaal 
soorten die deze rups eten. Sommige nestelen 
wel in een nestkastje. Andere hebben baat bij 
beschermende begroeiing. Grootoorvleermuis 
en laatvlieger zijn vleermuizen waarvan 
bekend is dat ze de rups eten.  
 
Tot slot 
Probeer contact met rupsen en resten ervan, 
zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten, 
te vermijden. Bedek bij bezoek aan 
(natuur)gebieden waar de rupsen voorkomen, 
uw hals, armen en benen. Ga niet op de grond 
zitten. Krab of wrijf niet na aanraking met de 
rupsen of haren, maar was of spoel de huid 
met water en was uw kleding op zestig 
graden. 
 
Klachten verdwijnen meestal vanzelf binnen 
twee weken. Een crème met bijvoorbeeld 
menthol kan verlichting geven bij huidirritatie. 
Wanneer u ernstige gezondheidsklachten 
heeft als gevolg van de eikenprocessierups is 
een bezoek aan de huisarts aan te raden. Het 
aantal rupsen en de overlast hiervan neemt de 
laatste jaren toe. Dit komt mede door de 
verandering van het klimaat en de afname van 
de biodiversiteit. Als gevolg daarvan zijn er 
onvoldoende natuurlijke vijanden die de 
eikenprocessierups te lijf gaan. 
 

 
De rups op de stam van een eikenboom in 

processie 
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Steenbreek Meppel 
De gemeente Meppel 
gelooft dat een groene 
omgeving 
aantrekkelijker en beter 
is voor de inwoners. 
Een groene 
leefomgeving zorgt voor 
meer biodiversiteit, 

minder wateroverlast en een koelere stad in 
warme periodes. Meppel heeft zich daarom 
aangesloten bij Steenbreek.  
 
De enthousiaste vrijwilligersgroep 
“Steenbreek Meppel” wil Meppel met 
ondersteuning van de gemeente groener 
maken. We organiseren acties om bewoners 
te motiveren hun leefomgeving te 
vergroenen. Op de landelijke website van 
Steenbreek staat meer algemene informatie 
over wat dit zoal in kan houden, zie 
www.operatiesteenbreek.nl  
 
Dit deden we in 2019 
2019 was jaar van het opstarten van 
Steenbreek in Meppel. Bekend worden bij de 
inwoners van Meppel is dan belangrijk. 
Daarom zijn er meer dan 3000 folders 
verspreid, o.a. in de optocht van Donderdag 
Meppeldag. In de krant stond de eerste ‘Tegel 
eruit, plant erin’ tuin met een artikel over 
Steenbreek. In presentaties op groene dagen 
is informatie gegeven over Steenbreek, 
bijvoorbeeld op de plantenruilbeurs. Via een 
bloembollenactie op een school zijn 300 zakjes 
bloembollen verspreid, die gaan in het 
voorjaar voor kleur zorgen en zijn een eerste 
voedselbron voor bijen en insecten.  
 
Met de actie ‘Steentje eruit, steuntje in de 
rug’ willen we iedereen helpen om echt de 
eigen tuin te vergroenen. Steenbreek 
vergoedt 50% van de kosten voor de planten 
die voor stenen in de plaats komen tot 
maximaal € 60.  
De eerste 5 inwoners van Meppel hebben op 
deze manier hun tuin al groener gemaakt.  
Bent u ook geïnteresseerd? Stuur een mail 
naar steenbreekmeppel@gmail.com dan krijgt 
u meer informatie over de voorwaarden.  
 

Plannen 2020 
-De € 60 actie voor Stenen eruit, Planten erin 
gaat gewoon door. Het vroege voorjaar en de 
herfst zijn uitstekende periodes om met het 
groener maken van uw tuin aan de slag te 
gaan.  
-Een soortgelijke actie voor regentonnen is in 
de maak. Binnenkort komt daarover 
informatie.  
-Om de acties nog meer onder de aandacht te 
brengen en een boost te geven komt er een 
wedstrijd waarbij een make-over van een 
voortuin is te winnen.  
-Met meer vrijwilligers die zich wil inzetten 
voor Steenbreek kunnen we Meppel, 
Nijeveen, Kolderveen en Rogat nog sneller 
groener maken. Daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe leden, zowel in het organiseren en 
mee vergaderen als in het af en toe praktische 
hand- en spandiensten verrichten.   
 
Nieuwe leden 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. We 
vergaderen 1 x per 6 weken maar willen ook 
graag praktisch bezig zijn.  
We zoeken mensen: 
-die ideeën hebben om verstening in Meppel 
te vergroenen of, 
-die contacten met mensen kunnen leggen of, 
-die folders willen rondbrengen of,  
-die voor Steenbreek PR wil verzorgen of, 
-die een affiniteit hebben om mail contacten 
te beantwoorden of, 
-die een affiniteit hebben om een website te 
bouwen of, 
-iedereen die haar of zijn steentje wil 
bijdragen Meppel te vergroenen of ….. 
 
We komen hierover graag met u in contact. 
Stuur bij interesse een bericht naar 
steenbreekmeppel@gmail.com. Of tip uw 
bekenden. 
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Activiteiten 
Dinsdag Kaartavond  
aanvang 20:00 uur 
Donderdag Darten (even 
weken) Aanvang: 19:30 uur 
Vrijdag Kinderclub (oneven 

             weken)Aanvang: 18:30 uur 
 
Buurt- en Speeltuinvereniging Ezinge organiseerde 
een aantal activiteiten in het Buurthuis. 
Zaterdag 8 februari stond er vanaf tien uur ’s 
morgens een darttoernooi gepland voor leden en 
buurtbewoners. Net als voorgaande keren was het 
ook nu weer een gezellig toernooi.  
 
Uitslag verliezersronde: 
1. K. Nijenbrink 
2. A. v.d. Veen  
 
Uitslag winnaarsronde: 
1. R. de Jonge  
2. A. Kuik 
 
Zaterdag 22 februari bestond de mogelijkheid voor 
leden en niet-leden om deel te nemen aan een 
speurtocht. Liefhebbers van een mooie wandeling 
en onderweg vragen beantwoorden konden zich 
aansluiten. 
 
Vrijdag 28 februari was er een Kinderbingo en een 
dag later werd er ’s avonds Bingo gespeeld. 
 
Voor meer info:  
https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/ 
 
 

 
 
Klaverjasmarathon 
Wijkvereniging Oosterboer 
Zaterdag 25 januari was het weer zover, de 
Boerhoorn werd omgetoverd in een kaartenhuis 
want maar liefst tweeënvijftig klaverjassers 
begonnen om 10 uur aan hun marathon. Het was 

een gezellige dag met veel hoogtepunten. De 
hoogste score was maar liefs 2461 punten. De 
lunch werd goed verzorgd door Michel Catering, de 
bar en de afwas werd gedaan door Gert waarvoor 
dank.   
Al met al een geslaagde dag, dus hopelijk tot 
volgend jaar! 
 
De uitslag na zes spellen was: 
1) Koos Kuik met 11447 punten. 
2) Martin Bons met 11165 punten. 
3) Johnny Boy met 11163 punten. 
De poedelprijs was voor Jennie Potman met 7261 
punten. 
 

 
Concentratie bij de deelnemers 

 
De catering was in goede handen 
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Vrijwillige kok gevraagd voor het 
eetcafé in De Boerhoorn 
Sinds een aantal jaren organiseert de 
wijkvereniging Oosterboer op de maandagavond 
het eetcafé. Dit staat open voor iedereen, dus ook 
niet leden van de wijkvereniging en ook voor 
deelnemers van buiten de Oosterboer. We hebben 
elke week zo'n 24 eters. Alles draait op vrijwilligers. 
De koks krijgen een pasje om bij de plaatselijke 
winkelier de boodschappen te doen. Er kan in de 
keuken van het wijkgebouw gekookt worden. Er is 
hulp aanwezig om alles klaar te zetten en voor de 
afwas etc. Lijkt het je wat kom dan een keertje 
kijken. Er wordt om 17.30 uur gegeten, maar de 
middag is beschikbaar voor het koken. Je kunt ook 
aangeven dat je wel graag samen met iemand wilt 
koken. Op dit moment hebben we 5 vaste koks, 
maar uitbreiding zou fijn zijn, want dan hoeft er 
niet zo vaak door dezelfde kok gekookt te worden. 
Het zijn met name veel alleenstaanden die gebruik 
maken van het eetcafé, en de gezelligheid staat 
voorop, maar uiteraard ook een lekkere maaltijd!! 
Je hoeft geen chef-kok te zijn! 
 
Eetcafé De Boerhoorn 
Ik leef toe naar de maandag: dan kan ik gaan eten 
in het eetcafé van de Boerhoorn in Oosterboer. 
Toevallig ontdekt toen ik net in de wijk kwam 
wonen: er stond een verhaaltje in de wijkkrant- net 
als nu!- over dit initiatief. Voor iemand die dus net 
in de wijk is komen wonen een prima gelegenheid 
om mensen te leren kennen en als je alleen woont- 
net als ik- biedt het ook gezelligheid. 
 
Wat is dat eetcafé? 
In het buurtcentrum de Boerhoorn wordt elke 
maandag door een vrijwillige kok een maaltijd 
bereid voor een groep mensen. Die hebben zich 
van te voren aangemeld; de kok moet weten 
hoeveel mensen er komen eten. Wel zo handig 
anders is er niet genoeg! 
De koks wisselen elkaar op de maandag af: er zijn 
er ongeveer 5. Dat betekent dus dat het menu ook 
heel wisselend is omdat elke kok haar of zijn 
specialiteit heeft. En het leuke is dat de bezoekers 
niet van te voren weten wat er op tafel komt. Elke 
maandag weer een spannend moment! 
 
Voor wie is dat eetcafé? 
Eigenlijk voor iedereen. Er kunnen veel redenen 
zijn om het café te bezoeken:  

Je woont alleen en vindt het gezellig om met 
anderen te eten.  
Je bent zelf niet zo’n geweldige kok en wil graag 
van andermans kunsten genieten. 
Je voelt je af en toe alleen of eenzaam en wil graag 
mensen ontmoeten. 
Een bekende uit de buurt gaat ook en je zou graag 
mee willen. 
Je wil samen met je partner wel eens gezellig uit 
eten. Welkom dus! 
 
Loopt dat café een beetje? 
Nou, als een tierelier! De mensen die er eens 
gegeten hebben blijven vaak terugkomen. Ook een 
groep dames en heren uit de Beemd schuift 1 keer 
per 14 dagen aan.  Het voelt toch een beetje als 
een huiskamer die af en toe wat vol is maar wel 
gezellig. 
Een speciale bijeenkomst was op 2e kerstdag jl.: 
een uitgebreide brunch stond klaar; een feestelijk 
gebeuren. En een paar weken geleden een heerlijk 
stamppottenbuffet: langs lopen en opscheppen 
wat je lekker vindt.  
 
Zal wel duur zijn in dat café!  
Nee dus; om het voor veel mensen betaalbaar te 
houden kost de maaltijd € 5,00 inclusief koffie of 
thee. Een ander drankje moet apart worden 
afgerekend. 
Binnenkort een Chinees buffet: 9 april. Komt allen! 
 
Hoe kan ik meedoen? 
Vooraf opgeven bij Els Boesjes: 06 29263070 of per 
mail: boesjes@concepts.nl 
 
Gegevens over het eetcafé: 
Buurtcentrum De Boerhoorn, Brandemaat 5 
Maandagavond: start 17.30 uur  
 

  
Spelen met woord en beeld  
Elke tweede woensdag van de maand wordt Spelen 
met woord en beeld georganiseerd door Tineke 
Blommendaal en Sandra Scholten. Zoals de naam 
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al zegt staat spelen voorop. Verschillende 
materialen liggen klaar, zoals ecoline vet/pastelkrijt 
en pennen om straks te schrijven. Gestart wordt 
met een gedichtje, een korte meditatie of een 
andere korte overdenking om in de stemming te 
komen. Dan volgt de opdracht, nooit moeilijk wel 
uitdagend. De ene keer met de groep en de andere 
keer juist individueel aan de slag. Wat gemaakt 
wordt hoeft niet aan allerlei eisen te voldoen, 
alleen de opdracht en jouw innerlijke stem wijzen 
de weg. Om te verduidelijken wat je aan jezelf wilt 
tonen doen we na een creatieve opdracht een 
schrijfopdracht. Een woordenstroom laten komen, 
opschrijven en alles welkom heten, dat is waar het 
om draait. Om dan later rustig terug te lezen en de 
pareltjes eruit te vissen. Vaak zijn juist deze 
pareltjes de inspiratie voor het vervolg werkstuk 
waar weer met veel plezier aan gewerkt wordt. 
Waren het net nog krijt en ecoline die in het spel 
betrokken waren, nu komt er een stuk klei op tafel 
waar je lekker in mag kneden. Als de klei lekker 
warm is laat zich als vanzelf een vorm ontstaan. Tot 
nu toe werkte je met je ogen dicht, nu ga je ook 
kijken en vanuit dat waarnemen iets toevoegen of 
juist weghalen. We doen nog even een kort rondje, 
waarbij ieder kort iets vertelt over zijn werk of 
ervaring. Vol energie gaan we naar huis, ook daar 
mag de creatieve flow verder stromen. Wil je dit 
ook ervaren, er is nog ruimte om mee te doen.  
 
Meer informatie en opgave via: 
sandrawss@outlook.com of 
tineke.blommendaal@gmail.com 
 
Wandelen 
 
Voor wie? 
Iedereen die belangstelling heeft om met een 
aantal andere sportievelingen gezellig te gaan 
wandelen in eigen omgeving. 
 
Waar? 
De Boerhoorn, Brandemaat 5, wijk Oosterboer, 
Meppel. 
 
Wanneer? 
Iedere vrijdagmorgen verzamelen om 9.00 uur bij 
de Boerhoorn. 
 
 
 

Bijzonderheden: 
Na afloop eventueel met elkaar een kopje koffie (2 
koffie € 1,-) drinken in de Boerhoorn. 
 
Kom in beweging en wandel gezellig mee. 
Aan- of afmelden is niet nodig 
 
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) 
C. Hagenaar 0522-263792 

 
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                              
Elke 2e Woensdag   10.00 – 12.00 uur 
  Spelen met woord en beeld  
  Meer info en aanmelden: 
  sandrawss@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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