WIJKKRANT

September 2020, nummer 26

Een ‘Goed Idee’ beloond
Net als in 2019 wil het Wijkplatform
Oosterboer-Ezinge ook in 2020 vanuit het
wijkbudget geld beschikbaar stellen voor
ideeën om de leefbaarheid in beide wijken te
vergroten. Het moet daarbij gaan om iets
nieuws. Bijvoorbeeld een sportieve activiteit
in uw straat voor de jeugd, maar ook een
bijenhotel of een bloembak op een mooie
plaats kan voor honorering in aanmerking
komen. Alle ideeën zijn welkom.

inzendingen. De mogelijkheid bestaat dat er
meerdere ideeën uitgevoerd kunnen worden.
Heeft u een goed idee voor de wijk? Aarzel
dan niet en dien uw idee in.
Wie weet wordt uw idee gerealiseerd!

Vorig jaar heeft het Wijkplatform geld
beschikbaar gesteld voor een bloembak bij het
Waardeel en uitbreiding van de
keukenapparatuur in de Meeuwenborgh ten
behoeven van het eetcafé. Het bedrag om te
komen tot een hondenspeelplaats staat nog
even geparkeerd. De financiële bijdrage is
altijd eenmalig en omdat het Wijkplatform het
geld niet zo maar weggeeft, moet de aanvraag
voldoen aan enkele voorwaarden.
Voorwaarden voor een goed idee
1 Een idee dient ten goede te komen aan de
algemene leefbaarheid van de wijk.
2 Het idee moet binnen een jaar realiseerbaar
zijn.
3 Er moet draagvlak in (een deel van) de wijk
zijn voor uw idee.
4 In geval van een activiteit dient deze vrij
toegankelijk te zijn voor wijkbewoners.
5 Een idee mag niet gaan over achterstallig
onderhoud.
6 Een idee kan niet meedoen wanneer het via
andere middelen kan worden bekostigd.
7. Het idee moet binnen een jaar uitgevoerd
zijn.
Een idee indienen
U kunt voor 20 september een Idee met een
zo volledig mogelijke beschrijving indienen:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl met
vermelding van naam, adres en
telefoonnummer. De indiener krijgt
vervolgens een uitnodiging om het Idee te
presenteren.
Het Wijkplatform gaat daarna kijken of het
idee binnen het budget uitgevoerd kan
worden en maakt een keuze uit de
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Foto’s voorpagina: In de Oosterboer en Ezinge
worden in september veertig bordjes met QR
codes opgehangen. Deze kunnen door middel
van een app aangeklikt worden voor
informatie over het betreffende onderwerp.

QR codes in de Oosterboer en Ezinge
Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge wil u
vanaf medio september graag laten
kennismaken met bijzondere plaatsen in beide
wijken. Dat gebeurt door middel van QR codes
die, eenmaal aangeklikt, toegang geven tot
foto’s en bijbehorende teksten.
De onderwerpen zijn heel divers. Zo komen
bijvoorbeeld rijksmonumenten, kunstwerken,
scholen, instellingen en zaken waar u anders
aan voorbij zou lopen aan de orde. Soms
betreft het situaties uit het verleden. De foto’s
moeten dan zorgen voor verduidelijking.
De samenstellers van de informatie hopen dat
de wetenswaardigheden momenten van
verbazing of verwondering opleveren tijdens
de wandeling.
Het zou leuk zijn als er aanvullende informatie of foto’s bij het Wijkplatform binnenkomen. De
teksten bij de bordjes kunnen we dan actualiseren. Inzendingen:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Onze speciale dank gaat niet alleen uit naar de Stichting
Oud Meppel voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal, maar ook naar het Waarborgfonds
waarvan we een forse financiële bijdrage mochten ontvangen.
Op een centrale plaats in de Oosterboer en Ezinge komen plattegronden met markeringen waar de
bordjes te vinden zijn. De codes, veertig in totaal, zijn onafhankelijk van elkaar in de Oosterboer en
Ezinge te bekijken. Veel plezier!

Werkzaamheden
Het team doet bijna al het onderhoud van het
openbaar groen in de wijken Oosterboer en
Ezinge. Dat betekent vooral schoffelen in de
zomer en snoeien van heesters en bossingels
in de winter. Maar het team doet nog veel
meer. Elke dag vegen één of twee
medewerkers zogenaamde waaihoekjes/de
straten en maken zij prullebakken leeg,
verwijderen zij eenmaal per maand Japanse
duizendknoop en handelen ze wekelijks
klachten af.

Burendag 2021
Vanwege het Coronavirus ziet het projectteam
voor de Burendag zich genoodzaakt om deze
dag door te schuiven naar 2021.
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.

Bomen snoeien
In januari was de ploeg begonnen met het
snoeien van bomen. In Oosterboer en
omstreken staan ongeveer 10.000 bomen.
Vanwege corona moest hiermee worden
gestopt. Er staan namelijk twee medewerkers
in het bakje van de hoogwerker en hier kan
geen 1,5m. afstand worden gehouden. Half
juli is de hulp van een ETW (European Tree
Worker) ingeroepen. Het is Bernard Keizer van
Bernard Boomverzorging. Hij kan de bomen
alleen snoeien.

Aanmelden kan nu al en ook de ideeën zijn
van harte welkom!!

Zo doen we groen
Het wijkteam Oosterboer stelt zich voor:
Iedere week leest u in de Meppeler Courant
‘Huis aan Huis’ een artikel over het onderhoud
van groen in de wijken. Maar wie zijn de
mensen die dit werk uitvoeren? Het wijkteam
Oosterboer stelt zich graag aan u voor.

Participatie
Het team is heel blij met alle hulp van de
inwoners uit de Oosterboer in de vorm van
burgerparticipatie. Veel inwoners hebben het
onderhoud van een stukje wijkgroen op zich
genomen. Samen redden we deze klus.

Kerstmarkt gaat niet door
De Kerstmarktwerkgroep van Het Erf heeft
besloten om de Kerstmarkt op woensdag 9
december bij, in en rondom Het Erf niet door
te laten gaan vanwege het Coronavirus.
De wijkbeheerders Arjan van Eerten (l.) en
Michel Schipper.
Het team
In Oosterboer werkt een team van zes
personen. Er zijn twee wijkbeheerders, Arjan
van Eerten en Michel Schipper. Zij begeleiden
zes medewerkers die gemiddeld 32 uur per
week werken. Dat zijn Joop, Richard, Gerard,
Marco, Henk en Dennis. Het team is
bereikbaar via het telefoonnummer 14 0522.
U kunt ook altijd even naar het team toegaan
om een van de wijkbeheerders te spreken.

Er kunnen wel kerstmarktspullen gebracht
worden bij Atalanta 2, voor de volgende
Kerstmarkt in 2021.
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Excursie Bijen-en vlinderparadijs
Ringpark Oosterboer
Op dinsdagavond 14 juli vond onder leiding
van het Wijkplatform Oosterboer in
samenwerking met Landschapsbeheer
Drenthe en de gemeente Meppel een excursie
plaats naar het bijen-en vlinderparadijs in het
Ringpark van Oosterboer. Tijdens deze
excursie heeft Landschapsbeheer Drenthe de
deelnemers meegenomen in de wondere
wereld van vlinders, bijen en bloeiende
planten die mede door het project van het
Wijkplatform een plekje vinden in het
ringpark.

Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe
geeft uitleg bij het Bijen- en Vlinderparadijs
aan de Oosterbroekenweg.

Het hele seizoen bloeiende, inheemse
planten
Wil je vlinders en wilde bijen helpen? Zorg dan
dat je in je tuin, straat of park van begin maart
tot in het najaar bloeiende, inheemse planten
hebt. Vlinders en bijen bezoeken bloemen om
in hun energiebehoefte te voorzien (nectar).
Wilde bijen hebben daarnaast inheemse
bloemen nodig voor het verzamelen van
voedsel voor hun nageslacht (stuifmeel). Door
te maaien of te zaaien kun je de ontwikkeling
van een bloemenweide met inheemse planten
stimuleren. Een voorbeeld vormt het vlinderen bijenparadijs in het ringpark.

Wilde bijen in de buurt
In Nederland leven meer dan 350
verschillende soorten wilde bijen met ieder
hun eigen levenswijze. Het zijn hele
belangrijke bestuivers in de natuur, maar ook
voor onze landbouwgewassen.
Een deel van de wilde bijensoorten in
Nederland nestelt bovengronds. Van nature
vinden ze een geschikte nestelplek in dood
hout en bijvoorbeeld in holle stengels. Door
het plaatsen van insectenhotels kunnen we ze
een handje helpen.
Het overgrote deel van de wilde bijensoorten
nestelt echter ondergronds. Deze soorten
gaan op zoek naar geschikte open zandplekjes
in de tuin (tussen de tegels), in de berm in de
buurt of op een zandpad op de heide. De
vrouwtjes graven een nestgang en leggen daar
hun eitjes. In de nabijheid van hun nest
verzamelen ze voedsel (stuifmeel) van
inheemse bloemen.

Meer informatie:
https://lbdrenthe.nl/projecten/drentsebloemenmengsels
Vlindervriendelijk beheer
Naast voedsel hebben vlinders waardplanten
nodig om hun eitjes op af te zetten. Voor
iedere vlindersoort is de overlevingsstrategie
en de waardplant weer anders. Wist je
bijvoorbeeld dat de brandnetel voor veel
verschillende dagvlindersoorten een
belangrijke waardplant is? Weer andere
vlindersoorten zetten eitjes af op grassen.
Een deel van de dagvlinders overwintert als
rups, pop of eitje in grasland of ruigtes langs
bosranden. Sla in het najaar de grote
schoonmaakbeurt van de tuin of het park
daarom vooral over en maai tijdens iedere
maaibeurt niet alle vegetatie weg, maar laat
20% staan. Zo beschermen we de vlinders!

Meer informatie:
https://lbdrenthe.nl/projecten/nederlandzoemt
Helpt u mee?
Voor de bescherming van vlinders en bijen is
het belangrijkrijk dat er in onze tuinen,
bermen en het landschap voldoende
bloeiende planten zijn en daarnaast ook
aanbod is aan geschikte nestelplekken en
aardplanten. Het Wijkplatform Oosterboer is
samen met een groeiende groep
buurtbewoners bezig om het Ringpark een
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Job, Welzijn Mensenwerk en de Gemeente
Meppel hebben als doel gesteld om zoveel
mogelijk kinderen binnen de gemeente
Meppel, waarvan de ouder(s) niet veel geld te
besteden hebben, te helpen. Wij willen dat
zoveel mogelijk kinderen mee doen! Dat
kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten, een
laptop voor school kunnen krijgen, hun
zwemdiploma kunnen halen of naar muziekles
kunnen.
Alle kinderen mogen meedoen!

paradijs te maken voor vlinders en bijen. Lijkt
u het leuk om mee te helpen en/of wilt u
meer informatie? Neem contact op met Els
Boesjes (boesjes@concepts.nl)
U kunt ook zelf initiatief nemen in eigen tuin
of samen met de buurt. Landschapsbeheer
Drenthe kan ondersteuning bieden en u van
advies voorzien. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.lbdrenthe.nl.

Ieder kind doet mee!

Spullen voor school, hobby's, een laptop, fiets
of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u dat
uw kind overal aan mee kan doen. Maar
vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek
aan geld. Weet dan: Kind Support Meppel
helpt!
Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen
zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat
ze van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen
kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de
kinderen die opgroeien in een gezin waar niet
zoveel geld is. Kind Support Meppel is er
speciaal voor deze gezinnen. Met het
indpakket kan uw kind meedoen!

Locatie:
Ringpark aan de Oosterbroekenweg, gelegen
tussen de Binnenweg en de Hoogeveenseweg.

Wil je gebruik maken van Kindsupport?
Een aanvraag doen is heel makkelijk. Vul het
digitale aanvraagformulier in op de website:
kindsupportmeppel.nl Je komt bij het
aanvraagformulier door te klikken op een van
de rubrieken School, Sport, Cultuur, Muziek en
Overig.
Nadat wij de aanvraag ontvangen hebben,
neemt een vrijwilliger contact met u op. Komt
u in aanmerking? Dan zorgen wij voor een
goede afhandeling!

Wat gaan we doen:
Struiken snoeien, bijwerken bijenhotel,
terugsnoeien bramenstruiken, aanleggen van
een zandheuvel voor de wilde bijen en het
bijwerken van de broedhoop voor de
ringslangen.
De werkgroep Groen van het Wijkplatform
doet dit samen met de vrijwilligers van het
project Bijen en Vlinderparadijs.
Wanneer:
Zaterdag 7 november van 10.00 tot 15.00 uur.
We kunnen nog de nodige handjes gebruiken,
voor wat drinken wordt gezorgd!
Om deel te kunnen nemen aan een
natuurwerkdaglocatie dienen deelnemers zich
dit jaar verplicht aan te melden voor de locatie
“Ringpark Meppel” via de website van de
Natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl. Dit is
in verband met de Corona richtlijnen.

Stichting Kindsupport Meppel
Binnen Kindsupport Meppel werken
verschillende partijen samen om ervoor te
zorgen dat alle kinderen van 0 tot 21 jaar mee
kunnen doen met binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe,
Stichting Leergeld Meppel, Kinderhulp, Jarige
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De broeihoop wordt bekeken. Stefan zal
vragen of we hier iemand naar kunnen laten
kijken die er veel verstand van heeft om te
kijken hoe nu verder en of dit wel een
geschikte plek is.
Het gebied rond de vijver ziet er mooi uit. Best
al een mooi resultaat nu we zelf maaien en de
schapen hier niet meer grazen. De
elzenopschot moet wel opnieuw worden
verwijderd, is al een stuk minder houtig dus
beter te verwijderen. Nemen dat mee in de
klussen voor de natuurwerkdag. We moeten
een beslissing nemen over de bramenstruiken.
Hier waren ook andere struiken (framboos en
bessen) tussen gezet, maar de bramenstruiken
overwoekeren alles.
We hebben hiervoor twee opties: een strakke
lijn aanhouden voor de begrenzing van de
bramenstruiken of ze er door de gemeente uit
laten halen. Dit moet dan de komende weken
gebeuren. Het opschonen moet dan wel elk
jaar opnieuw gebeuren om de struiken in
toom te houden.
Het maaien zal dit jaar door
Landschapsbeheer worden gedaan. Zodra we
de datum weten (wordt in de loop van
september) kunnen we met een aantal
vrijwilligers gaan hooien. Dit is best wel een
hele klus, waar we wel de nodige vrijwilligers
voor nodig hebben. Dat kan ook niet wachten
tot de natuurwerkdag. Hoe vaak we gaan
maaien moet nog verder overlegd worden, is
ook afhankelijk van de weerssituatie. Als we
deze zomers houden zou er ook 1 x per 2 jaar
gemaaid kunnen worden. Of tussendoor wat
gematigder maaien.

Locatiebezoek Bijen- en
Vlinderparadijs in het ringpark
langs de Oosterbroekenweg
Op 25 juni hebben een aantal leden van de
werkgroep samen met Stefan Pronk van
Landschapsbeheer Drenthe en Marko van de
Wetering van de gemeente Meppel een
bezoek gebracht aan het terrein.
De bedoeling van deze bijeenkomst was om
de huidige status te bekijken en om afspraken
te maken over wat er de komende tijd en voor
de natuurwerkdag op 2 november aan
werkzaamheden moet worden verricht.
De fruitbomen zijn in april gesnoeid, op één
appelboom na. Deze moet namelijk wel
rigoureus gesnoeid worden. Besloten wordt
om de top te snoeien, omdat de boom anders
te hoog wordt om goed bij het fruit te kunnen.
De struiken die in het najaar zijn bijgeplant
doen het goed. De schapen zijn al langs
geweest en er is gelukkig goed afgerasterd. Er
bloeien al diverse bloemen en de
biodiversiteit neemt al toe.

Een orchidee, nieuwkomer in het bijen- en
vlinderparadijs.

De inspanningen van de vrijwilligers in het
gebied zijn niet voor niets. Deze parende
vlinders zijn er gespot.
7

Gebiedsvisie Stationsgebied
Het gebied rondom het station in Meppel, één van de drukste en belangrijkste verkeersknooppunten
in de stad, moet weer hét visitekaartje van Meppel worden. Er is nagedacht over hoe het
stationsgebied verbeterd en aantrekkelijker kan worden. De voor- en achterzijde van het station
behoren tot het te ontwikkelen gebied. In de raadsvergadering van 18 juni is door de gemeenteraad
richting gegeven aan de plannen. De gemeente Meppel gaat in de komende jaren echter niet actief
investeren in het stationsgebied. De gebiedsvisie is bedoeld als uitnodiging en toetsingskader voor
initiatiefnemers in het gebied.

In het stationsgebied komt het beeld van ‘Vrouwe Fortuna’ terug. Het busstation wordt heringericht
en geïntegreerd met een ‘Kiss and Ride’-strook.
Er volgt nog een onderzoek naar
subsidiemogelijkheden voor een fietstunnel.
Nu al is bekend dat de kosten voor een tunnel
erg hoog zijn. Op basis van het onderzoek wil
de raad een definitieve keuze maken voor het
kruisen van het spoor: via de overweg of met
een tunnel.

De spoorwegovergang in de Reeststouwe
wordt afgesloten voor auto’s. De overweg kan
worden heringericht waarbij de halve
overwegbomen worden vervangen door hele
bomen. Volgens ProRail is hier een veilige
fietsverbinding te realiseren. Er komt aan de
oostzijde een fietspad dat evenwijdig loopt
aan het spoor en richting het onderwijspark
gaat.

De Bekinkbaan straks ingepakt door
hoogbouw.
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verplaatsing van GS*Meppel zijn er
mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen.
Gedacht kan worden aan onderwijs,
gezondheid, sport en recreatie. Gezien de
geïsoleerde ligging komt er geen woningbouw.

Een ‘Bekinktunnel’ in plaats van het viaduct is
niet aan de orde vanwege de kosten. De
Bekinkbaan blijft dus maar wordt wel
‘ingepakt’ met hoogbouw zoals hier bij het
appartementengebouw op de hoek van het
Oosteinde al ten dele het geval is.

Het gebied van de voormalige spoorhaven,
waar later de tennishal van Troost stond, kan
bebouwd worden. Ook aan de kant van Ezinge
wordt de Bekinkbaan dan ‘ingepakt’.

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’.
Een ander onderdeel uit het plan is de
ontwikkeling van de ‘Spoorzone’, zowel aan de
stadskant als aan de kant van Ezinge.
Het derde onderdeel is de nieuwbouw van het
ziekenhuis.

Het voetpad over de Bekinkbaan zou ook als
fietspad gebruikt kunnen worden als er
geschikte op- en afritten aangelegd worden.
Er is dan sprake van een extra fietsverbinding
over het spoor.

Drie onderdelen uit de Structuurvisie vallen
dus in het werkgebied van het Wijkplatform
Oosterboer Ezinge. In de Wijkkrant volgen we
de ontwikkelingen van deze drie onderdelen.
De bouw van het Isala Diaconessenhuis is in
volle gang. De ingebruikname zal in het
voorjaar van 2022 plaatshebben.
Na een wijkschouw door een aantal betrokken
partijen waaronder een afvaardiging van het
Wijkplatform Oosterboer Ezinge kreeg de
gemeenteraad een aantal varianten voor het
Stationsgebied voorgeschoteld.

De fundering van het voormalige koelhuis
Blauwhoedenveem is nu in gebruik als
parkeerplaats voor het sportpark en als
stalling voor aanhangers van GS* Meppel. Bij

In de raadsvergadering van juni is de
ontwikkelrichting besproken.
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Woningen Resedastraat en
Rozenstraat verduurzaamd
bewoners in de bus gekregen en staat ook op
onze website. De bewoners hebben weer een
woning die comfortabel woont en waar ze
jaren mee vooruit kunnen, zonder dat daar
een huurverhoging tegenover staat.
Er is wel een betaalde overeenkomst
afgesloten voor het gebruik van de
zonnepanelen. De woning is geïsoleerd, er zit
een nieuw dak op, de beglazing en de
buitendeuren zijn vervangen. In de installaties
is een spaarpomp geplaatst. Dit is een
elektrisch ventilatiesysteem dat tevens zorgt
voor een gasbesparing. Met deze
grootschalige aanpak staan de woningen er
weer voor jaren goed bij.

De woningen aan de Resedastraat en
Rozenstraat kunnen weer jaren mee.
In 2019 is Woonconcept gestart met het
verduurzamen van 59 woningen in de Ezinge,
in de Rozenstraat en Resedastraat. Met als
doel om het wooncomfort te verhogen, de
woning te verduurzamen en zoveel mogelijk
energie zelf op te wekken. Als eerste is
Woonconcept in gesprek gegaan met de
bewoners. Wat moest er aangepakt worden
aan de woning en waar stoorden zij zich aan.
Vervolgens is een bewonersadviesgroep
opgericht.
Monique Koobs-van de Belt, Projectleider
Sociaal bij Woonconcept, over de inzet van de
bewonersgroep: ‘Met deze groep hebben we
intensief contact gehad, zij zijn als het ware de
spreekbuis van de buurt. Alle verzamelde
informatie, aangevuld met technische kennis
heeft geleid tot een renovatievoorstel.

Inmiddels is het project afgerond en we zijn
tevreden. Op het moment van schrijven (juni)
zijn er nog een aantal afwerkdingen die
moeten worden gedaan en die vanwege
Corona nog niet zijn uitgevoerd. Maar we
verwachten dat dit in september is afgerond’,
aldus Monique Koobs.
Woonconcept werkt voor de verduurzaming
van woningen in Meppel samen met Trebbe.
De verduurzaming van de woningen aan de
Resedastraat en Rozenstraat was het eerste
gezamenlijke project.

Elke bewoner is meerdere keren bezocht.
Want voor de één heeft de aanpassing weer
andere gevolgen dan voor de ander. Iemand
die in ploegendienst werkt bijvoorbeeld, heeft
behoefte aan een goede en rustige slaapplek.
En iemand met longproblemen weer aan een
schone en stofvrije ruimte. Met elkaar zijn we
er uit gekomen en kon de renovatie beginnen.

Sprong naar label A
Door het aanbrengen van spouwmuurisolatie,
isolatie en dakbedekking op de balkons en een
spaarpomp die bijdraagt aan het terugdringen
van het gasverbruik maken de woningen aan
de Resedastraat en Rozenstraat een
labelsprong naar label A.
Het vernieuwen van de installatie en het
saneren van asbest vielen ook onder de uit te
voeren werkzaamheden.

Er is een containermiddag gehouden, de
zolders moesten leeg om de vakmannen de
ruimte te geven. Dat was een gezellige start.
Ook hebben we een wisselwoning ingericht.
Wie dat wilde kon daar gebruik van maken.

Niet alleen de woningen werden
comfortabeler, ook aan flora en fauna is
gedacht. Er kwamen vogelvides op het dak en
inbouwkasten voor de dwergvleermuis en
gierzwaluw.

Over de renovatie zelf heeft bewoonster
Ingrid een verhaal geschreven voor in ons
bewonersmagazine Thuis. Die hebben alle
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quarantaine moeten. Maar op de luchthaven
staan ze wel hun afhalers te omhelzen. Ik
bedoel maar, hoe serieus worden de
waarschuwingen genomen.
Ik schreef vorige keer dat ik dagelijks aan de
verbouwing van mijn schuurtje heb gewerkt.
Nou, die is inmiddels klaar op wat kleine
dingetjes na. Ik wil aan een kant van de
schuur, onder het dak, nog een mussenflat
maken. Ik bedoel als je toch bezig bent kun je
ook best wat doen aan huisvesting voor onze,
in zijn voortbestaan bedreigde, huismus. Ik
weet dat er woningnood is onder onze
mussen.

Belevenissen van een amateur kok
Toen ik de vorige keer een artikeltje schreef
was de corona net actueel geworden, we
hoopten allemaal dat dit met enkele maanden
weer voorbij zou zijn. Hoewel er bij mij, en
niet alleen bij mij, toch in mijn achterhoofd
het idee bleef zeuren dat het wel eens veel
langer zou kunnen duren. En inmiddels is dat
waarheid geworden. De corona is niet voorbij,
het ziet er naar uit dat dit nog veel langer gaat
duren dan we allemaal hoopten.
We krijgen van de overheid adviezen
aangereikt hoe we hier het beste mee om
kunnen gaan. Maar ja, dat komt lang niet
iedereen uit. We willen op vakantie, we willen
bij elkaar op bezoek, we willen weer gewoon
met elkaar kunnen omgaan. Veel mensen
kunnen de discipline opbrengen om zich aan
de regels te houden en voorzichtig te zijn.
Maar kijk maar om je heen en luister naar of
lees de berichten. Niet iedereen is het hier
mee eens en velen doen waar ze zin in
hebben. Je komt ze tegen in de supermarkt of
op straat. Mensen die zich van
coronavoorschriften niets aantrekken, te dicht
bij je komen en zelfs als je ze er op attent
maakt je voor dom uit maken. Graag zou ik ze
willen vertellen over familie en kennissen die
ziek werden en lang in het ziekenhuis hebben
gelegen voor ze weer naar huis konden, of
over de mensen die door corona overleden
zijn! ‘Heeft dat wel zin?’, denk ik dan.

We zagen afgelopen maanden ook dat er veel
mensen hulpvaardig zijn voor andere mensen
die bijvoorbeeld het bezoek aan de
supermarkt willen mijden in verband met de
corona. Wij hadden Anne, een studente, die
voor ons boodschappen deed. Ook de
bibliotheek in Meppel zorgde er voor dat er
boeken geleend konden worden zonder
bezoek aan de bibliotheek. Door middel van
internet kon je boeken bestellen en
vrijwilligers kwamen de boeken bij je aan huis
brengen. Dan werd er aangebeld en dan stond
er een tas met de gereserveerde boeken. Dat
is toch een mooie service, geweldig van deze
vrijwilligers.
Deze paar voorbeelden laten echt wel zien dat
er door de corona ook goede dingen ontstaan,
en er zijn vast wel veel meer voorbeelden. Dit
geeft toch ook weer moed.
Het is warm nu, ik zit binnen achter gesloten
ramen en zorg dat er geen zon binnen kan
komen. Vanavond gaan alle ramen weer open
om het binnen wat frisser te krijgen. We zitten
in een hittegolf die nog dagen gaat duren. Ik
zou nu graag een recept willen geven voor een
koude maaltijd, maar als u dit leest zijn de
temperaturen waarschijnlijk weer gewoon.

Sommige mensen zijn zo overtuigd van hun
gelijk dat dit inderdaad geen zin heeft. Je doet
jezelf er alleen maar pijn mee als je geen
gehoor krijgt. Soms vraag ik me wel eens af of
mensen dan misschien ook wel graag in de
kerstman of de paashaas willen geloven als
daar, voor hun, overtuigende verhalen over
worden verteld. Vast wel. Ze laten zich
namelijk graag van alles wijs maken. Voor mij
geldt dat ik betrouwbare informatie van echte
deskundigen graag geloof in plaats van
bedenksels en verzinsels uit onbetrouwbare
bron.

Dus krijgt u onderstaand recept, een van mijn
favorieten. Makkelijk klaar te maken en snel
klaar.
Babi Ketjap met speklapjes.
Lekker met witte rijst en doperwtjes of met
nasi op jouw manier gemaakt.

Zojuist zie ik op het TV journaal dat mensen
die terugkomen van vakantie uit corona
besmette landen twee weken thuis in
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Ingrediënten:
1 el olie.
4 speklapjes in reepjes snijden.
1 grote ui in halve ringen.
2 tl knoflook geperst.
2 tl gember geraspt.
1 tl sambal oelek, of verse pepers.
1 el tomatenketchup.
4 el ketjap manis.
15 ml warm water.

wijze namelijk niet alleen vooruit maar ook
achteruitrijdend.
Zelf heb ik de gemeente in het verleden
verzocht voor herplaatsing te zorgen, gelukkig
ziet de gemeente de noodzaak van deze
maatregel ook en gebeurt dit nu automatisch.
Wat Wil Kerstjens als onzin betitelt noem ik
zinvol. Het gaat hier namelijk om de fietsroute
van schoolgaande kinderen en kruisend
fietsende recreanten.
En, oh ja, als een paaltje ergens in de praktijk
ongelukkig uitpakt dan ligt het niet aan het
paaltje maar aan de plaats en/of
omstandigheid. In dat geval kunt U vast met
de betreffende instantie daar een oplossing
voor vinden.

Bak het spek bruin in de olie, voeg gember,
knoflook ui en sambal toe.
Dan de tomatenketchup en de ketjap, laat dit
3 minuten zacht pruttelen. Daarna het water
erbij en 15 minuten zacht koken zonder
deksel, eventueel nog met water verdunnen.
Het moet een dikke saus worden.

Tot slot nog het volgende: Waar komt die
aversie van U tegen die paaltjes toch
vandaan? Bent U soms door onoplettendheid
tegen zo’n paaltje gebotst? Of wilt U in
aansluiting op Uw wens; weg paaltjes, ook
stoepranden laten verwijderen, alle
vluchtheuvels ook maar weg enz. Ik mag
hopen van niet, dus zoals het hoort opletten
in het verkeer dan is het rood-witte paaltje
geen onzinpaaltje maar een zinvolle aanvulling
op de verkeersmaatregelen.

Eet lekker,
Hay Janssen

REACTIE OP RODE PAALTJES

Henk Murris
Naschrift redactie: Bij de actualisering van het
Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP)
is besloten het aantal rode paaltjes te
beperken. Nadien zijn door de gemeente veel
paaltjes verwijderd. Wat nu resteert is de
vraag welk paaltje overbodig is en welke niet.
En daarover verschillen dus de meningen.

Rebus

Opnieuw geplaatste paaltjes bij Het Waardeel
en De Roerdomp.
Wat was ik, als bewoner van de Oosterboer,
blij dat de gemeente het rood-witte paaltje bij
het begin van het fietspad aan de Roerdomp
terug heeft geplaatst. Dit zinvolle paaltje
houdt namelijk de automobilisten die de
kortste weg wensen te gaan tenminste tegen.
Want zodra dit paaltje er vanwege
strooiwerkzaamheden in de winter tijdelijk
wordt verwijderd nemen ze het fietspad direct
als sluiproute in gebruik. Zelfs op gevaarlijke
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Vrijdag 3 juli 2020, heeft onze secretaris
Bertha Nijhuis, na een korte toespraak door
Burgemeester Korteland, haar lintje in
ontvangst mogen nemen.
In zijn toespraak stond Korteland stil bij de
verdiensten van Bertha: ‘Mevrouw NijhuisSnippe is een actief vrijwilliger en heeft op
verschillende manieren haar inzet getoond
voor de maatschappij en de Meppeler
samenleving. Ze is sinds 1978 actief bij de
Wijkvereniging Oosterboer. Ze heeft door de
jaren heen diverse bestuursfuncties bekleed.
Momenteel is mevrouw secretaris en zorgt ze
voor de afhandeling van inkomende en
uitgaande post. Ze heeft zich onder andere
bezig gehouden met ledenwerving. Tevens
organiseerde mevrouw namens de
wijkvereniging diverse feesten zoals
Sinterklaas, Koningsdag en de optocht van
Palmpasen.
Mevrouw is één van de grondleggers van het
eetcafé. Dit is een eetcafé voor eenzame
ouderen en mensen die 1 x per week bij het
wijkcentrum samen komen.
Ze kookt regelmatig voor een groep van 25
personen en nodigt Meppeler inwoners uit om
voor deze groep te komen koken.
Mevrouw Nijhuis-Snippe is bij Koninklijk
Besluit van 6 maart 2020 benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.’

Het bestuur van Buurten Speeltuinvereniging
Ezinge laat op hun
Facebookpagina het
volgende weten: ‘Vanaf
1 september zouden
normaliter onze
activiteiten weer opgestart gaan worden. Nu
heeft het bestuur besloten om dit nog niet
direct per 1 september in te laten gaan in
verband met het Coronavirus en de inkopen
die weer gedaan moeten worden. Omdat het
nog niet helemaal duidelijk is hoe de situatie
zich verder ontwikkelt blijven wij gesloten tot
nader bericht.
Wij als bestuur houden de situatie
nauwlettend en wekelijks in de gaten.
Mochten wij het weer verantwoord vinden om
onze leden weer gezellig samen te laten
komen, zouden wij dit zo spoedig mogelijk
(minstens een week van te voren) vermelden
op de Facebook pagina.
https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/
Wij hopen op jullie begrip en zien jullie graag
in gezonde toestand weer verschijnen in het
nieuwe seizoen.’

Na de uitreiking van het lintje volgde nog een
verrassing: ze is door de Wijkvereniging tot
erelid benoemd. Bertha, wederom
gefeliciteerd!

Lintje uitgereikt

Eetcafé Boerhoorn
Door de uitbraak van het Covid-19 virus en de
versoepelingen van het kabinet waren wij
genoodzaakt om het eetcafé uit te breiden
naar twee avonden. Wij mogen maximaal
vijftien personen verwelkomen in ‘De
Boerhoorn’. Om de huidige koks niet extra te
belasten is het bestuur actief gaan meekoken
en wel met jeugd erbij. Dit was sowieso al een
wens van het bestuur om jeugd extra te
kunnen betrekken bij de Wijkvereniging. Hoe
leuk is het dan dat je samen met de jeugd de
boodschappen kunt doen, samen kunnen
koken en dat wij in dienst staan van deze
toppers.

Bertha Nijhuis kreeg haar welverdiende lintje
van burgemeester Richard Korteland.
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Yoga

10.30 – 11.45 en
19.00 – 20.15
Badminton Gymzaal 20.30 – 22.00
Eetcafé
17.30 – 19.00 uur
(van te voren aanmelden)

Wij zijn er als bestuur heel blij mee, mochten
er in de Oosterboer meer jongeren zijn die wel
eens een keertje willen koken? Stuur een email naar onze voorzitter:
michelvandulmen@home.nl

Woensdag
Sportclub Gymzaal
Bridge
Donderdag
Israëlische Dans
Schaken
Klaverjassen

20.30 – 22.00
20.00 – 23.00
(even weken)
13.00-15.30
20.00 – 23.00
(even weken)
20.00 – 23.00
(oneven weken)

Vrijdag
Handwerkclub

10.00 – 12.00
(oneven weken)
Wandelgroep
09.00 vertrek
(hoeft niet van te voren te worden
aangemeld)
Darten
20.00 – 24.00
De ‘Stichting Pijn- Hoop’ heeft elke 2e
donderdag van de maand een bijeenkomst
van 14.00-16.00 uur.

Bestuursleden bereiden samen met een
jeugdige koks de maaltijden.

Per 1 september gaan de activiteiten in
verband met Corona onder strikte regels door.
Hiervoor is een protocol opgesteld. De
verantwoordelijke vrijwilligers van de
verschillende activiteiten hebben dit protocol
ontvangen. Dit staat ook vermeld op de
website van de wijkvereniging. Daarnaast
gelden natuurlijk de regels zoals die worden
aangegeven door het RIVM. Er zijn looproutes
uitgezet en iedereen dient bij binnenkomst de
handen te ontsmetten. Deze regels gelden ook
voor de gebruikers van de gymzaal op de
dinsdag en woensdag avond.
Ben je ziek, of is iemand uit je directe
omgeving besmet, blijf dan thuis!! We hopen
dat we door ons te houden aan de
maatregelen iedereen weer gezellig en gezond
kan meedoen!!

Vaste activiteiten Boerhoorn
Maandag
Eetcafé
Biljarten
Dinsdag
Gymnastiek

17.30 – 19.00
(van te voren aanmelden)
20.00- 23.00

Kijk op de website en de facebookpagina van
de wijkvereniging voor de laatste stand van
zaken over de coronamaatregelen.

09.30 – 10.30
15
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