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Burendag afgelast

Verbetering
De tekst onder de foto van de
Oosterboerschool in de Wijkkrant van maart
moest zijn:
‘De Oosterboerschool sluit met ingang van het
schooljaar 2021-2022 de deuren.’

Op dit moment is er te veel onduidelijkheid
over de maatregelen betreffende
evenementen na 1 september. Daardoor ziet
het projectteam voor de Burendag zich
genoodzaakt om deze dag door te schuiven
naar 2021.
Het wordt sowieso lastig nu een vergunning te
krijgen. Misschien ook een mooie gelegenheid
om extra ideeën en suggesties op te doen
voor de volgende uitgave. Dat wordt dan 25
september 2021.
We zijn op zoek naar medebewoners van de
Oosterboer en Ezinge met leuke hobby’s,
creatievelingen en kleine bedrijfjes in de
wijken die graag meer aandacht willen geven
aan wat er in de wijk allemaal te koop is.
Dat geldt ook voor alle vormen van hulp die
aangeboden kunnen worden, zowel vrijwillig
als professioneel.
Aanmelden kan nu al en ook de ideeën zijn
van harte welkom!!

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

Foto’s voorpagina: Klaprozen bij het viaduct
over de Hoogeveensche Vaart en bloeiende
brem in het ringpark.
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o Ik weet niet hoe het is als je naar het
gemeentehuis gaat. Ik had een leuk
gesprek met de burgemeester. Ik kreeg
zelfs toestemming voor een klein feestje
met onze kinderen en kleinkinderen. Dit
was heel mooi, even met het hele gezin bij
elkaar.

Bertha Nijhuis Koninklijk
Onderscheiden

Het is, gelet op de situatie, momenteel niet
toegestaan om een klein feestje te houden, als
je straks het lintje opgespeld hebt gekregen
zou je dan alsnog een klein feestje willen
geven?
o Ook wel een "groot" feest.
Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij de
wijkvereniging?
o Sinds de vorige eeuw, 1982!
Door jouw jarenlange inzet als vrijwilliger bij
de wijkvereniging ben je geridderd, wat is je
geheim om het zolang te doen?
o Ik heb al die jaren geluk gehad dat er alleen
maar gezellige mensen meewerkten bij de
wijkvereniging.

Bertha Nijhuis, benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, werd door haar kinderen al
vast in het zonnetje gezet.
Bertha Nijhuis, al jarenlang vrijwilliger bij
Wijkvereniging Oosterboer, kreeg vrijdag 24
april onverwacht een telefoontje van
Burgemeester Korteland.

‘Ik wil graag iedereen bedanken voor hun lieve
reacties op mijn lintje. Ik heb heel veel
bloemen, kaartjes, telefoontjes, app-jes en
reacties op facebook gekregen.’
Bertha Nijhuis-Snippe

Je las 's morgen het bericht dat er dit jaar in
Meppel maar acht personen een lintje zouden
krijgen, wat dacht je toen?
o Ik dacht toen: ‘Dat is niet veel, dat is maar
1 op de 4000.’

Burgemeester Richard Korteland over het
uitreiken van de Koninklijke
Onderscheidingen:
‘Vrijdagmorgen 24 april heb ik acht
gedecoreerden telefonisch gefeliciteerd. Ik
hoop dat we dit op een later moment kunnen
vieren zoals we dat gewend zijn.
Ook al doen we het dit jaar anders, het
verlenen van een lintje, een Koninklijke
Onderscheiding, is geen gunst en geen recht.
Het blijft een erkenning van verdienstelijke
personen uit en door de samenleving.
Een waardering voor de wijze waarop deze
personen aan hun activiteiten of
werkzaamheden inhoud hebben gegeven. Ik
ben blij dat onze samenleving een groot aantal
personen kent die zich als vrijwilliger
belangeloos inzetten.’

Wat was je eerste gevoel toen je hoorde dat
burgemeester Korteland met je wilde
spreken?
o Ojee, want ik dacht gelijk tegelijk het zal
toch niet en tegelijk nee, dat kan niet.
Wat was het eerste dat je in op kwam nadat je
het telefoongesprek had beëindigd met
burgemeester Korteland?
o Ik moet dit aan mijn moeder vertellen en ik
wilde graag iedereen omhelzen. Dit mocht
helaas niet vanwege het Coronavirus
Is het geen vreemde gewaarwording dat je
telefonisch op de hoogte bent gebracht dat je
een lintje later dit jaar krijgt opgespeld?
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Ezinge, zijn getuige geweest van de start van
de bouw die gepaard ging met een donderklap
en een fikse hagelbui. De eerste paal was een
houten. Die is al snel vervangen door een
betonnen exemplaar. In maart werden de
bewoners van de Oosterboer en Ezinge om
half acht ’s morgens gewekt door de
werkzaamheden met de heistelling.
De werkzaamheden verlopen tot nu tot
voorspoedig.
De nieuwbouw van het ziekenhuis is nu ook te
volgen via een webcam:

Sergeant Swart herdacht

Joop Stokkers, een van de leden van het
herdenkingscomité Sergeant Swart, legt een
krans bij het monument.

https://www.noorderboog.nl/zorg-bijons/revalidatie-2/nieuwbouwgeriatrische-revalidatie-meppel5/webcam-nieuwbouw

Zondagmiddag 10 mei jongstleden, om
precies 13.00 uur, hebben leden van het
herdenkingscomité Sergeant Swart een krans
gelegd bij het monument aan de Hoogeveense
Vaart te Meppel. Op deze dag is het exact
tachtig jaar geleden, dat Sergeant Swart is
gesneuveld in de strijd tegen het optrekkende
Duitse leger.
Het monument is geadopteerd door de
Oosterboerschool en Kindcentrum Anne
Frank. Het gedenkteken staat op de plaats van
de aarden bunker waarin sergeant Swart is
gesneuveld. Hij was de enige Nederlandse
militair die tijdens de bezetting van Meppel in
mei 1940 is gevallen.
In deze coronavirus periode is deze
plechtigheid sober gehouden waarbij de beide
schooldirecteuren Marjan Kreeft en Piet van
Dijk aanwezig waren.
Normaal gesproken wordt deze plechtigheid
bijgewoond door de leerlingen van de
bovenbouw van beide scholen.

Nieuwbouw Isala
De bouw van het nieuwe ziekenhuis van Isala
en de geriatrische revalidatie van
Noorderboog is gestart. Op dinsdag 3 maart
2020 is de eerste paal geslagen door
burgemeester Richard Korteland van de
gemeente Meppel samen met medewerkers
en patiënten van Isala en Noorderboog.
Een groot aantal genodigden, waaronder een
afvaardiging van het Wijkplatform Oosterboer
4

bezwaren tegen de kap van de woningen. Ook
sommige raadsleden hebben bedenkingen
met betrekking tot de plannen

Nieuwbouw Dahliastraat
De ruimte tussen de Leliestraat en het
Onderwijspark Ezinge krijgt een invulling. Het
perceel is niet nodig voor educatieve
voorzieningen. Woningcorporatie
Woonconcept, de eigenaar van de grond,
heeft daarom het plan opgevat om in het
gebied 25 grondgebonden geschakelde sociale
huurwoningen te realiseren.

De Dahliastraat is een overgangszone tussen
woonbuurt Ezinge en het onderwijspark.
Het plangebied wordt voor autoverkeer via de
Dahliastraat ontsloten op de Ambachtsweg.
De wegen en straten in en om het plangebied
hebben vooral een functie als woonstraat en
is uitsluitend bedoeld voor
bestemmingsverkeer.

De opzet gaat uit van drie blokken met ieder
zeven woningen aan de Dahliastraat. Aan de
oostzijde van het plangebied is haaks daarop,
aan de Ambachtsweg, een blok met vier
woningen geprojecteerd. De huizen krijgen
een goothoogte van maximaal 6 en een
bouwhoogte van maximaal 10 meter.

Voor het parkeren is de gemeentelijke Nota
parkeernormen als uitgangspunt genomen
van 1,6 parkeerplaatsen per woning. Voor 25
woningen moeten daarmee 40
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Tussen
en achter de blokken met woningen zijn in
totaal 40 parkeerplaatsen geprojecteerd. Het
plan voorziet daarmee in de parkeerbehoefte.

De achtertuinen sluiten aan op de bestaande
woningen gelegen aan de Leliestraat. De
bewoners van deze woningen hebben

Het plangebied met 25 woningen en 40 parkeerplaatsen. Bovenaan de Leliestraat, rechts de
Ambachtsweg en onderaan het ‘Onderwijspark Ezinge’.

Op de groenstrook tussen de Leliestraat en het onderwijspark komen 25 woningen.
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Voorlichting, informatie en advies.
Het leven is soms knap ingewikkeld:
ingewikkelde wetten, lastige formulieren en
digitale wirwar. Maar ook als uw situatie
wijzigt: van verlies van baan of gezondheid,
pensioen, scheiding en opgroeiende kinderen.
Wie heeft er nog overzicht? En dat geldt zeker
in deze ‘Corona-tijd’.
Voor al deze vragen waren er spreekuren. Nu
doen we dat telefonisch! Er staan vrijwilligers
voor u klaar om u verder te helpen. Soms
concreet door een (digitaal) formulier in te
helpen vullen, soms met een helpend gesprek
of door u juist door te verwijzen. En als ook wij
het niet weten, helpen we u zoeken!
Dus bel ons gerust en vraag naar een VIAvrijwilliger: 085-2731444.

Beste bewoners,
Het is stil op straat. Ondanks het zonnetje dat
tussen de wolken door schijnt blijken de
mensen zich toch goed aan de maatregelen te
houden. Ook in het WijkPunt is het stil. Alle
activiteiten zijn gestopt en het ziet er leeg uit.
Geen kinderen van de naastgelegen
kinderopvang, geen ouderen in de hal van de
Beemd en op straat geen winkelend publiek.
Het voelt vreemd. De eerste weken was het
zoeken naar structuur. Het ritme was weg,
activiteiten zijn afgelast en huisbezoeken
afgebeld. Na de eerste week zijn wij (sociaal
werkers) begonnen om alle mensen die
deelnemen aan onze activiteiten en de
vrijwilligers te bellen. Elke week toch een
beetje contact. Als er vragen zijn kunnen we
mensen op weg helpen, maar meestal is een
luisterend oor genoeg.

Mogelijke reacties bij sociale onthouding
Mensen kunnen verschillende emoties en
reacties ervaren vanwege de ingrijpende
maatregelen die nu gelden in Nederland.
Zoals:
• Je zorgen maken, bijvoorbeeld over je eigen
fysieke gesteldheid, mogelijke besmetting van
anderen (gezinsleden), het werk, zaken die
geregeld moeten worden.
• Je verbeelden dat het slechtste scenario
(doemscenario) uit zal komen wat maakt dat
je je angstig, bedroefd, vreemd, of
rusteloos kunt voelen.
• Je boos of angstig voelen omdat je eigen
vrijheid beperkt is.
• Je eenzaam en afgezonderd voelen door het
geringe contact met anderen. Of je gekwetst
voelen doordat anderen oordelen over hoe jij
de situatie aanpakt.
• Je sneller geïrriteerd voelen of prikkelbaar
zijn.
• Gevoelens van onrust en machteloosheid
ervaren, of een gebrek aan controle.
• Alerter zijn dan anders of je onveilig voelen.

En nu worden de maatregelen versoepeld. Per
1 juni hopen we weer een aantal activiteiten
te kunnen opstarten, maar we blijven
voorzichtig. Als er weer een uitbraak komt kan
het zo maar weer teruggedraaid worden. We
houden u op de hoogte over de stappen die
we gaan nemen.
Ik kan alleen maar zeggen: Houdt afstand, kijk
naar elkaar om en blijf gezond!
Yvonne Murris
Sociaal Werker Oosterboer/Ezinge.
Telefonische hulplijn
Wij hebben onze spreekuren en
ondersteuning anders ingericht. Onze sociaal
werkers zijn vijf dagen per week bereikbaar
van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
085 273 1444 of info@welzijnmw.nl

Hoe zorg je goed voor jezelf?
Het is begrijpelijk dat je dit soort reacties
ervaart tijdens deze periode. Het is belangrijk
om goed voor jezelf te blijven zorgen.

Welzijn MensenWerk staat voor u klaar als u..
Behoefte heeft aan een gesprek
Een hulpvraag wil stellen
Een initiatief wil melden.

Hier zijn een aantal tips:
• Breng structuur aan in je dag. Maak een
planning met een nieuwe routine. Stel voor
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jezelf realistische doelen hierbij; het behalen
ervan kan een gevoel van controle geven.
Probeer om een normaal dag- en nachtritme
te volgen, eet voldoende en beweeg zo veel
als mogelijk is.
• Deze ongewone situatie kan emoties
oproepen die je niet van jezelf kent, maar die
wel passen bij deze ingrijpende verandering in
je leven. Probeer de emoties die je ervaart te
accepteren. Gun jezelf tijd om je gevoelens en
behoeften in deze nieuwe situatie te
begrijpen. Veel mensen zitten op dit moment
in deze situatie. Geef aan hoe het met je gaat
en praat erover met mensen die je vertrouwt.
• Het ontvangen en verwerken van alle
informatie over het coronavirus brengt
mogelijk meer zorgen. Zet jezelf daarom op
een nieuwsrantsoen. Kijk of lees bijvoorbeeld
maximaal 3 keer per dag het nieuws. Stem
daarbij alleen af op betrouwbare
nieuwsbronnen zoals het RIVM en de
overheid.
• Zorg voor afleiding; blijven hangen in
gepieker over wat er eventueel zou kunnen
gebeuren helpt niet. Ga bewegen, liefst
buiten. Kijk een mooie film, lees een goed
boek, speel een leuk spel. Gebruik de tijd om
te doen wat je al langer wilde doen, maar
waar je steeds maar niet aan toe kwam.
• Probeer om mentaal actief te blijven door
bijvoorbeeld te schrijven en (denk)spelletjes
of (kruiswoord)puzzels te maken.
• Behoud contact met je eigen sociale
netwerk. Communiceer bijvoorbeeld met
vrienden en familie via (video) bellen of
Whatsapp.
• Probeer de humor en het positieve van de
situatie in te zien. Dat helpt tegen een gevoel
van hopeloosheid.
• Probeer het gebruik van middelen
(alcohol/tabak) te beperken en let op
medicatie gebruik.

ziekenhuis waren nog geen uitgebreide
faciliteiten om te eten en te drinken. De
familie Scheper, de exploitanten van de
horecagelegenheid, boden die wel. Sommige
medewerkers van het ziekenhuis hadden een
‘eetabonnement’ en op vrijdagavond was het
een goede plek om een borrel te drinken. In
de tweede helft van de jaren tachtig is De
Halve Stuiver verdwenen om ruimte te maken
voor de uitbreiding van de poliklinieken. Het
bezoekersrestaurant in het ziekenhuis is
daarna uitgebreid met een eet- en
drinkgelegenheid.

Café Restaurant later Herberg De Halve
Stuiver. Foto: Archief Stichting Oud Meppel

De Halve Stuiver

Het ziekenhuis aan de Hoogeveenseweg Met
linksboven het restaurant "De Halve Stuiver"
aan de Reggersweg. Aan de overzijde van de
Hoogeveense Vaart een nog "lege"
Oosterboer. De enig zichtbare bebouwing in de
Oosterboer bestaat uit de boerderij van de
familie Stellink.
Foto: Archief Stichting Oud Meppel

Café restaurant De Halve Stuiver was
gevestigd op de hoek van de Reggersweg en
de Hoogeveenseweg naast het
Diaconessenhuis. Omdat het naast het
ziekenhuis lag kwamen er regelmatig
medewerkers, bezoekers en soms ook
patiënten uit het Diaconessenhuis. In het

De naam Halve Stuiver is afkomstig van het
‘Halve Stuuver pattie’. In de volksmond werd
de Reggersweg zo genoemd. Vlakbij de Reest
was een tolhuis waar passanten een halve
stuiver (twee en halve cent) moesten betalen
om te mogen passeren.
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De Oosterboer
De Oosterboer is één van de grotere
uitbreidingswijken van Meppel en de enige
uitbreidingswijk in het oostelijk grondgebied
van de gemeente. De gehele wijk is circa
tweehonderd hectare groot en bevat
ongeveer drieduizend, voornamelijk
grondgebonden woningen met kap.
De ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit
negen woonlobben (zie kaartje) die prima
ontsloten worden door twee hoofdwegen die
aan de ene kant aantakken op de
Hoogeveenseweg in het zuiden van de wijk en
aan de andere kant de Oosterbroekenweg in
het oosten. Aan de west- en noordzijde
bevinden zich geen ontsluitingswegen; hier
vormt het Ringpark een ononderbroken
groenzone tussen de wijk en de snelweg A32
en het spoor.

Bouwbord met de vermelding: Verwachte
groeitijd 10 jaar. Het zou iets anders verlopen.

In het hart van de wijk bevinden zich de
meeste voorzieningen van de wijk: het
winkelcentrum, een aantal scholenclusters en
enkele grote agrarische kavels met historische
boerderijen en maneges. Deze kavels sluiten
aan op het historische lint van de
Oosterboerweg dat zich in het zuidoostelijke
deel van de wijk bevindt en dat als een
cultuurhistorische elementen een plek in de
planuitleg van de wijk gekregen heeft.
De woonbuurten binnen de woonlobben
fungeren als kleine op zichzelf staande
eenheden en worden overwegend
gekenmerkt door architectuur met kappen en
de toepassing van de woonerfstructuur.

De lobbenstructuur van de Oosterboer.

Al in de tweede helft van de jaren ’60 werd
intensief gestudeerd op de mogelijkheid van
een nieuwe woonwijk aan de oostkant van
Meppel. De plannen uit die tijd werden niet
tot uitvoering gebracht vanwege gewijzigde
stedenbouwkundige inzichten en het
onvermogen een bevredigende oplossing te
vinden voor de verbinding van de wijk met
Meppel.
De wijk werd uiteindelijke niet in één keer
ontworpen maar in deelplannen, die ook
meerdere keren zijn gewijzigd. De gemeente
koos er bewust voor de wijk te ontwikkelen
door middel van partiële plannen, ingegeven
door haar ervaringen met de planvorming

Overzichtsfoto van de Oosterboer. Het viaduct
over de Hoogeveense Vaart ligt er nog. De
Rumptigerbrug is nog in gebruik.

Definitieve plattegrond van de Oosterboer.
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rond Koedijkslanden en omdat er nog lange
tijd onduidelijkheid was over het tracé van
Rijksweg 32. Het planproces heeft zo’n 35 jaar
geduurd en bestond uit globaal vijf fasen,
waarbij verschillende ontwikkelende partijen
een rol hebben gespeeld.

Kunstwerk ‘Hart van Ezinge’

Het Structuurplan Oosterboer werd in 1975
definitief, maar al snel daarna weer herzien.
Vanaf 1978 werd er gewerkt aan een nieuw en
belangrijk richtinggevend Structuurplan dat in
1981 officieel van kracht werd. Het plan had
nadrukkelijk de intentie de wijk zonder
ophoging tot stand te brengen waardoor het
mogelijk werd de cultuurhistorische
waardevolle landschappelijke structuren te
integreren in het ontwerp.

Het Onderwijspark Ezinge wordt in 2014 in
opdracht van scholengemeenschap Stad &
Esch en Woonconcept Onroerend Goed
(WOG) verrijkt met een imposant glazen
kunstwerk op de kopgevels van het Hart van
Ezinge, de toren in het hart van het
Onderwijspark.

Het eerste bestemmingsplan betrof lob C,
daarna volgde lob D. De crisis van de jaren ’80
maakte dat de bouw van de volgende lobben
stagneerde. In die tijd vond er wel sociale
woningbouw plaats in de lobben B, F en G.
Daarvoor werden de bestemmingsplannen
voor de lobben F en G herzien. De lobben E, H,
J. K en A werden niet door een bureau
ontworpen maar door mevrouw Joke
Schroder van de gemeentelijke
stedenbouwkundige dienst.

Monumentaal glaskunstwerk
Het kunstwerk bestaat uit twee digitaal
keramische prints op glas naar ontwerp
van Driessen + Van Deijne uit Amsterdam. De
twee glazen kopgevels van 10 x 21 en 8 x 21
meter zijn drager van de kunst en daarmee
blikvangers die deel uitmaken van de
architectuur. Het totale kunstwerk telt 88
panelen, 55 op de ene gevel, 33 op de
andere.

In 1989 werd, in kader van de gemeentelijke
herindeling, het laatste driehoekig gebied aan
de noordoostzijde van de wijk, waar nu De
Baander staat, overgedragen van Ruinerwold
naar Meppel en kreeg de wijk zijn definitieve
plattegrond.

Visitekaartje voor kunst en cultuur onderwijs
Kunst en Cultuur vormen belangrijke
bouwstenen in het onderwijsprogramma van
scholengemeenschap Stad & Esch. De twee
glazen kopgevels van de toren, die alle
creatieve vakken huisvest, springen direct in
het oog. Een perfecte plek voor een
monumentaal kunstwerk van circa 600
vierkante meter. Dit kan in één klap het begrip
creativiteit zichtbaar maken.

Ondanks de grote variatie in uitwerkingen zijn
veel uitgangspunten uit het Structuurplan
overeind gebleven zoals de realisatie van een
klein wijkcentrum, het ringpark, de
waterstructuur met drie parallelle waterlopen,
het maken van een knip in de
verkeersstructuur ten behoeve van het
afremmen van het auto-wijkverkeer, een ruim
fietspadennet, het inpassen van de bestaande
boerderijen en erven en de historische
wegstructuren en de opname van waardevolle
landschappelijke groenstructuren.

Ontwerp kunstwerk
De opdracht voor het Hart van Ezinge
betekende voor Driessen + Van Deijne een
uitdagende nieuwe vraag, want nog nooit
eerder hadden de twee een ontwerp gemaakt
voor glaspuien van een dergelijk formaat.
Voor de kopgevels ontwikkelden zij een
afbeelding die lijkt op een geparachuteerde
ster die uiteenvalt in een gefragmenteerde
stralenkrans.
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Nieuwe inrichting Koenermaat

Rode Paaltjes of ‘ONZINPAALTJES’

In verband met de herinrichting van de
speelplaats aan de Koenermaat is door de
gemeente met de aanwonenden overlegd hoe
zij de plek zouden willen invullen. Samen werd
gekeken naar de mogelijkheden met als
resultaat een schets van een nieuwe
inrichting. Begin dit jaar zijn de
werkzaamheden uitgevoerd. Enkele bomen
bleven staan. De rest van de beplanting en de
speeltoestellen zijn verwijderd
Waar voorheen de bosschage stond komen
nieuwe struiken te staan. Op de plekken waar
de bestrating wat naar binnen gelegd is,
komen kruidentuintjes en vakken met klein
fruit zoals bessen en frambozen. Bewoners
gaan dit grotendeels zelf onderhouden.

Opnieuw geplaatste paaltjes bij Het Waardeel
en De Roerdomp.

In 2017 heeft de gemeente een aantal
speelplaatsen in het noordwestelijk deel van
de Oosterboer opgeknapt en er zijn ook een
paar speelplaatsen opgeruimd. De speelplaats
aan de Koenermaat moest helaas het veld
ruimen.

Als bewoner van de Oosterboer en als
enthousiast fietser wil ik graag even wat kwijt.
Wat ben ik blij met het initiatief van het
Wijkplatform om de Gemeente Meppel eens
kritisch te laten kijken naar de vele RODE
Paaltjes die in de wijk geplaatst zijn. RODE
Paaltjes, oftewel “ONZINPAALTJES” zoals jullie
ze noemden
Heel blij ben ik als fietser dat er veel paaltjes
door de Gemeente zijn verwijderd. Paaltjes
die soms ook op gevaarlijke punten waren
geplaatst. Paaltjes die het autoverkeer tegen
moesten houden op gebaande fietspaden! Net
of automobilisten het niet weten waar
fietspaden voor zijn. Maar daardoor
ontstonden er soms wel gevaarlijke situaties
voor de fietsers. Alle lof dus voor het
Wijkplatform die ervoor gezorgd heeft dat er
een betere, lees veiligere, fietsroute kwam in
de Oosterboer.

De speeltoestellen en de struiken zijn met
groot materieel verwijderd.

Helaas……er duiken toch weer opnieuw
paaltjes op. Zoals onder andere op de hoek
Waardeel/Boerkist. Weer zo’n uiterst
gevaarlijk ‘ONZINPAALTJE’.
Wanneer je vanaf Boerkist richting Waardeel
fietst moet je het paaltje aan de rechterkant
passeren. Dan stuiter je vervolgens van de
trottoirrand. Dit komt omdat juist daar het
fietspad een knik naar links maakt en de
verlaging van het trottoir dus ook links ligt.
Wanneer je kiest om links van het paaltje te
rijden kun je een tegenligger ontmoeten en

De ruimte is opnieuw ingericht. Op de
achtergrond is het bijenhotel te zien.
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ontstaat er een nog gevaarlijker situatie.
Waarom dat ooit zo gemaakt is, blijft voor mij
een raadsel.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat iemand van
de Gemeente Meppel bedacht heeft om dit
paaltje terug te plaatsen. Waarvoor, waarom?
Ik hoop dat deze gevaarlijke situatie terug
gewijzigd kan worden en dat dit weer veilig
wordt.

présence gegeven in de Grote Kerk; er is daar
informatiemateriaal uitgereikt en er zijn goede
gesprekken gevoerd.
De Adviesraad Sociaal Domein van de
gemeente Meppel heeft een aparte
werkgroep eenzaamheid opgezet om het
onderwerp ook bij het college onder de
aandacht te brengen; het eerste ongevraagde
advies wordt binnenkort uitgebracht.
Uit de gemeenteraad zijn vragen gesteld over
eenzaamheid; het staat dus op de agenda.
Omdat alle betrokken partijen tot nu toe
nagenoeg belangeloos meegewerkt hebben, is
er nog een paar duizend euro ‘in kas’. Meppel
tegen eenzaamheid kan dus organisaties die
acties willen uitvoeren om eenzaamheid te
bestrijden een kleine opstartsubsidie geven.
Omdat alle betrokkenen nagenoeg
belangeloos meegewerkt hebben, is er nog
wat geld over in het aanjaagfonds budget van
Meppel tegen Eenzaamheid dat ingezet kan
worden voor vervolgprojecten. Organisaties
met goede ideeën maar weinig financiële
middelen kunnen een steuntje in de rug
krijgen van Meppel tegen eenzaamheid. Er is
nog steeds budget dus als je iets of iemand
weet die ook wel wat steun kan gebruiken laat
dat weten.
Aanmeldingen en reacties:
jwg.dijkstra@lijbrandt.nl

Wil Kerstjens

Meppel tegen eenzaamheid
Het aanbod om projecten die eenzaamheid
bestrijden financieel te ondersteunen bij het
opstarten heeft concreet al iets opgeleverd:
Meppel tegen eenzaamheid heeft een
eetproject in de Meeuwenborg geholpen om
eigen apparatuur en serviesgoed aan te
schaffen.
Maar wat is ‘Meppel tegen eenzaamheid’
precies? We geven een kleine indruk van de
organisatie, een beetje geschiedenis en de
actuele stand van zaken.
Begin 2017 naar aanleiding van discussies op
de dag van de ouderen en het Rabobank
Regionomieproject (G)eenzaamheid is het
project ‘Meppel tegen eenzaamheid’
opgestart met geld van het aanjaagfonds van
de gemeente Meppel.

Op de website van Meppelvoorelkaar.nl staat
ook het aanbod voor de workshop; als een
organisatie 10 deelnemers heeft levert
Meppel tegen eenzaamheid de workshop, de
trainer en het materiaal.

Inmiddels zijn er een drietal workshops
georganiseerd met de focus op het herkennen
en bespreekbaar maken van eenzaamheid; je
kunt eenzaamheid alleen kunt opsporen als je
weet waar je op moet letten.
Het initiatief voor dit project ligt bij het Rode
Kruis en de Odd Fellows. Dankzij de
workshops en een aantal presentaties zijn er
inmiddels meer dan 15 Meppeler organisaties
bij het project betrokken, zowel beroeps- als
vrijwilligersorganisaties.
Binnen deze organisaties is de workshop
natuurlijk ook al weer gegeven dus het
‘olievlekje’ breidt zich uit.
Behalve de opgedane kennis krijgen de
cursisten ook een schat aan informatie over
eenzaamheid en de bestrijding daarvan.
In de week van geluk (tevens nog net week
van de eenzaamheid) 2019 is er acte-de-

Rebus
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iedere streek heeft zijn eigen recept. ‘Koude
schotel’ hoort bij de oude Limburgse
traditionele gerechten zoals bokeskook,
zunjese soep, plats, preskop en zo zijn er nog
veel meer om op te noemen. Ik hoop nog af
en toe nog een leuk Limburgs recept voor de
wijkkrant te schrijven.

Belevenissen van een amateur kok
Heerlijk, het is weer voorjaar. Alleen beleef ik
het voorjaar dit jaar heel anders.
De “Corona” belemmert ons in ons doen en
laten. Gelukkig is het hier in het noorden wat
minder heftig dan in het zuiden van het land.
Ik heb in het zuiden familie en vrienden die in
de verpleging en in de verzorging werken. Van
hen hoor ik nare verhalen over erg zieke
mensen.
Doordat ik nu zo veel thuis moet blijven kan ik
nu eindelijk eens wat klussen aanpakken die ik
al jaren vooruit schuif. Ik heb namelijk een
houten schuurtje wat al lang vraagt om
opgeknapt te worden. Het ding staat er al
ruim twintig jaren en heeft last van
houtworm, een lekkend dak en het is al jaren
te klein. Er naast staat een grote houten kast
die ik af wil breken. Het hout kan ik weer
hergebruiken voor de schuur. Inmiddels ben ik
hier al wekenlang dagelijks 2 tot 3 uren bezig.
Het wordt mooi en ik kreeg er steeds meer
plezier in. Mijn zoon is voor mij naar de
bouwmarkt geweest om nog wat materiaal op
te halen. Ik hoor namelijk bij de risicogroep en
wil geen contact met anderen. Het werk geeft
me structuur aan de “leegte” die de corona
veroorzaakt.
Je moet de dagen toch op een leuke manier
zien door te komen. Ik vind het niets om de
hele dag voor de televisie te hangen. Ook af
en toe een fietstochtje en een wandeling is
lekker. Ik weet in de omgeving van Meppel
een mooi stukje natuur waar meestal niemand
is. Ik noem het ook mijn “plekje”, en toen ik
daar gisteren wandelde hoorde ik de eerste
keer dit jaar de koekoek roepen. Dat geeft mij
ieder jaar het gevoel dat de zomer in aantocht
is.

Recept koude schotel
- 500 gram gekookte afgekoelde aardappelen
- rest gekookte groente zoals erwten,
boontjes, worteltjes.
- 2 appels.
- resten soepvlees (van de rundvleessoep die u
getrokken heeft)
- 3 hardgekookte eieren.
- 1 ui.
- 5 el zilveruitjes.
- 4 augurken.
- 3 el mayonaise.
- 1 el mosterd.
- een kopje azijn.
- peper
- zout (als u dat gebruikt)
- enkele slablaadjes.
Snij de aardappelen in kleine blokjes. Snij
boontjes en worteltjes klein. Schil de appels,
verwijder het klokhuis en snij ze fijn. Snij het
vlees klein. Snij de gekookte eieren in stukjes.
Hak de ui heel fijn. Snij een deel van de
zilveruitjes en augurken klein.
Meng alles door elkaar. Voeg de mayonaise,
mosterd en azijn toe en meng het door elkaar.
Breng het op smaak met de peper en het zout.
Zet het enkele uren afgedekt in de koelkast
om af te koelen en zodat de smaken
intrekken.
Leg op een schaal de gewassen slabladeren en
leg daarop de koude schotel. Strijk de
bovenkant af met mayonaise. Garneer met
gekookt ei, zilveruitjes en augurken.

En natuurlijk ben ik weer eens gaan snuffelen
tussen mijn kookboeken. Ik kwam een oud
Limburgs receptenboekje tegen met recepten
van vroeger. Tja, en dan betrap ik me er op
dat ik ineens zit te mijmeren over vroeger.
Ik heb in het boekje meerdere leuke recepten
gevonden, een daarvan wil ik graag delen met
de lezer: “Koude schotel”.
Wij aten dit vroeger regelmatig, vooral
zomers. Vaak werd het ook op het brood
gegeten. In heel het land kom je dit tegen en

Natuurlijk kunt u de smaken aanpassen aan
wat u lekker vindt.
Heerlijk eten op warme dagen.
Eet lekker,
Hay Janssen.
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Fairtrade: juist in tijden van
Corona!

Fotowedstrijd ‘Meppels lentegroen
tussen de stenen’

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Niet
alleen hier, maar over de hele wereld. Net
zoals nieuwe virussen de wereld doorkruisen,
zo ook de producten die in de supermarkten
liggen. We moeten er nu voor elkaar en
iedereen zijn!

Heeft jouw tuin veel tegels en stenen? Wil je
je tuin wel wat groener? Doe dan mee met de
fotowedstrijd ‘Meppels lentegroen tussen de
stenen’ georganiseerd door Steenbreek
Meppel en win een make-over van je voortuin
ter waarde van max € 1.000,-.

Lokale ondernemers hebben het zwaar. Het is
mooi om te zien hoe initiatieven opkomen om
elkaar te steunen. Ook ondernemers en kleine
boeren in het buitenland hebben het zwaar.
Het zijn onzekere tijden en deze boeren
hebben vaak geen spaargeld of lokale
overheid om op terug te vallen. Ze leven al in
armoede.

Steenbreek Meppel zet zich in voor meer
groen in de gemeente Meppel. We willen
graag dat bewoners van Meppel, Nijeveen en
Rogat, die hun tuin nu betegeld hebben, deze
omzetten in een groene tuin. Een
aantrekkelijke tuin met bloeiende en liefst
vaste planten. Zo’n tuin trekt insecten en
vogels aan, zorgt voor meer biodiversiteit en
minder wateroverlast. In een tuin met vaste
planten hoef je niet veel onderhoud te
hebben.
Om bewoners, die nu een versteende tuin
hebben een stapje op weg te helpen, schrijft
Steenbreek Meppel een prijsvraag uit: Wie
maakt de mooiste foto met als thema
“Meppels lentegroen tussen de stenen”?
Stuur je foto voor 21 juni 2020 naar
steenbreekmeppel@gmail.com en maak kans
op een totale make-over van jouw voortuin
ter waarde van maximaal € 1.000,-.

De Werkgroep Fairtrade Meppel roept alle
inwoners van de gemeente op om juist in deze
moeilijke periode bewust boodschappen te
doen. Nu iedereen gevraagd wordt om zoveel
mogelijk thuis te blijven, is het belangrijk het
daar gezellig te maken met een kopje koffie of
een glaasje wijn, een stukje chocolade en een
bosje bloemen op tafel. Die kun je ook
bezorgen bij ouderen die niet de deur uit
kunnen.
En dan is in de winkel een fairtrade product
een goede keuze om zo steun te geven aan de
producenten in ontwikkelingslanden waar het
coronavirus een nog veel grotere bedreiging
vormt dan in Nederland.

De wedstrijdvoorwaarden vind je op
https://www.meppel.nl/Inwoner/Afval_groen
/Groen/Steenbreek_Meppel
of kun je opvragen door een mailtje te sturen
naar: steenbreekmeppel@gmail.com

Blijf dus ook vooral fairtrade producten kopen
om kleine boeren in het buitenland te
steunen. We're all in this together

De uitslag van de wedstrijd en de
prijsuitreiking is in september.
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Nieuws
De Wijkvereniging Oosterboer heeft de “Corona”
tijd gebruikt om het hele gebouw te voorzien van
ledverlichting: led panelen, led verlichting boven
het biljart, de buitenverlichting en de
noodverlichtingen.
NLDoet van het Oranjefonds kon helaas geen
doorgang vinden, dus is het bestuur zelf maar aan
de slag gegaan voor het nodige schilderwerk. Alles
om ervoor te zorgen dat we er na de zomerstop in
september hopelijk weer tegenaan kunnen.
Houd ook de website in de gaten om te kijken wat
wanneer weer kan worden opgestart. Op het
moment van schrijven zijn we nog in
onderhandeling met de gemeente over het
eventueel in aangepaste vorm weer opstarten van
het eetcafé. Op dit moment dus nog veel
onduidelijkheid, maar iedereen doet zijn best.
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