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Vernieuwde website  
Oosterboer-Ezinge 
De website van Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge is vernieuwd! Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge heeft de afgelopen periode 
gewerkt aan een meer toegankelijke website. 
De webpagina’s zijn aangepast zodat 
informatie over Oosterboer en Ezinge 
makkelijker vindbaar is. Actueel nieuws wordt 
gedeeld via de nieuwspagina en in de agenda 
is te vinden wat er in beide wijken te doen is.  
 
Helemaal nieuw is de pagina over de 
wijkaanpak Oosterboer. Op deze pagina delen 
gemeente Meppel en Wijkplatform 
Oosterboer Ezinge het laatste nieuws over de 
wijkaanpak. Eind december en januari kunt u 
via de website ook uw mening geven over de 
onderwerpen van de wijkaanpak. We horen 
graag waarvoor extra aandacht moet komen 
in de Oosterboer. Houd onze website goed in 
de gaten!  
 
Wijkplatform Oosterboer-Ezinge is op zoek 
naar een vrijwilliger die wil helpen met het 
beheren van de website en sociale 
mediakanalen. Samen met een ander 
wijkplatformlid plaatst u nieuwsberichten, vult 
u de agenda en houdt u Facebook en 
Instagram bij. Ook jongeren zijn van harte 
welkom om te reageren! Bent u degene die 
wij zoeken? Stuur een berichtje naar 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.  
 

Kerstmarkt Het Erf 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. 
 
Er kunnen wel kerstmarktspullen gebracht 
worden bij Atalanta 2, voor de volgende 
Kerstmarkt in 2021. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Facebook.com/wijkplatformoosterboerezinge 
 

  
 
Like ons op Facebook 

 

 
Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
 

 

 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
 

 

Wijkagent Kevin van der Waard  
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 winkelcentrum Oosterboer. 
 
Bezorging: cliënten van Vanboeijen en vrijwilligers 
 
De volgende Wijkkrant verschijnt in maart. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
Volg ons ook op Facebook 
 

 
 

www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 

 
  

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
mailto:Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/
http://www.meppel.nl/
mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIgKPV0qfhAhUPJlAKHZkAAX0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/samenwerking-met-politie/&psig=AOvVaw3qImW3-lg3HjAY9ZK1eyYa&ust=1553958883311213
https://www.meppel.nl/Inwoner
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Wijkaanpak Oosterboer 
De gemeente Meppel wil de komende jaren 
extra aandacht besteden aan de wijk 
Oosterboer. Het is er fijn wonen met groen, 
winkels en voorzieningen om de hoek. De 
gemeente vindt het belangrijk dat dit in de 
toekomst zo blijft. Als we verder vooruit 
kijken, komen er verschillende veranderingen 
op de wijk af. De inwoners van de wijk worden 
ouder, het klimaat verandert en de overgang 
naar duurzame energie laat niet lang meer op 
zich wachten. De veranderingen die op ons af 
gaan komen vragen om een actieve aanpak 
van de gemeente. Deze aanpak noemen we 
‘wijkaanpak Oosterboer’. Gemeente Meppel 
hoort graag van haar inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties waar 
aandacht voor moet komen in de wijkaanpak. 
 
Steeds meer ouderen in de wijk 
Veel inwoners van Oosterboer wonen al jaren 
in de wijk en willen hier ook in de toekomst 
blijven wonen. We zien dat de gemiddelde 
leeftijd in de wijk stijgt doordat veel 65-
plussers in de wijk komen wonen. Dit vraagt 
om passende woningen, voorzieningen, 
toegankelijke stoepen en straten en zorg 
dichtbij huis. Tegelijkertijd verdienen jonge 
gezinnen in Oosterboer ook aandacht. Hoe 
blijft de wijk straks aantrekkelijk voor jong en 
oud? 
 
Groen in Oosterboer  
Veel inwoners wonen zo prettig in Oosterboer 
vanwege het vele groen in de wijk. De 
gemeente merkt dat het groen meer aandacht 
nodig heeft. Het groen past niet meer bij de 
wensen van inwoners en groenbeheerders. 
Dat terwijl het groen steeds belangrijker 
wordt in de strijd tegen klimaatverandering.  
Het zorgt voor verkoeling, het tegengaan van 
wateroverlast, meer biodiversiteit en 
gezondheid. Hoe moet het groen in de wijk er 
in de toekomst uitzien?   
 
Duurzame energie 
Heel Nederland stapt over van traditionele 
brandstoffen naar duurzame energiebronnen, 
zoals zon en wind. Ook het aardgas waarmee 
we nu nog onze woningen verwarmen zal 
worden vervangen door een andere 
energiebron.  

Dit geldt ook voor de wijk Oosterboer. Samen 
met u willen wij onderzoeken welke nieuwe 
vormen van energie het beste passen in de 
wijk en hoe we dit kunnen realiseren. Dit is 
onderdeel van het maken van een zogeheten 
‘warmtetransitievisie’ voor de hele gemeente. 
 
Hoe gaat het verder?  
De wijkaanpak staat pas aan het begin. De 
gemeente heeft nog geen voorwaarden 
bepaald waaraan de wijkaanpak moet 
voldoen. Zo is er bijvoorbeeld nog niet 
besloten wat de gemeente wel en niet wil 
oppakken en wat de wijkaanpak mag kosten. 
Samen met inwoners en andere partijen in de 
wijk wil de gemeente bepalen op welke 
onderwerpen de wijkaanpak zich moet 
richten.  
Eind december en januari worden bewoners 
en andere partijen benaderd om hierover mee 
te denken.  
 
Een uitgebreidere planning kunt u vinden op 
de vernieuwde website van Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge: 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaa
npak 
 

 

De Oosterboer is een groene wijk. 
  

http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaanpak
http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaanpak
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Goede ideeën beloond 
Ook in 2020 konden bewoners van de 
Oosterboer en Ezinge bij het Wijkplatform een 
idee indienen om de leefbaarheid in beide 
wijken te vergroten. Het moest daarbij gaan 
om iets nieuws. De financiële bijdrage om het 
idee te realiseren is altijd eenmalig en omdat 
het Wijkplatform het geld niet zomaar 
weggeeft, moet de aanvraag voldoen aan 
enkele voorwaarden. Dit jaar kwamen er twee 
ideeën binnen en beide zijn gehonoreerd. 
 
Het eerste idee was om de wijk Ezinge 
nadrukkelijker in de bloemetjes te zetten. Het 
voorstel was om daarvoor een flink aantal 
bloembollen te poten op diverse plaatsen in 
de wijk. Het idee viel in goede aarde en de 
bollen zijn inmiddels gepoot. 
 

 
De Meeuwenborgh in lentetooi. Meerdere 

plaatsen op Ezinge volgen. 
 
Het tweede idee was om de grijze 
stroomkastjes die her en der in het 
straatbeeld voorkomen, te voorzien van een 
afbeelding uit het archief van de Stichting Oud 
Meppel. De stichting stelde graag foto’s voor 
dit doel beschikbaar. ‘Onder het mom 
Meppeler historie en buurtgeschiedenis leek 
het mij mooi om de grijze kabelkasten/ 
verdeelkasten/stoepkasten in de buurt op te 

leuken met grote afbeeldingen van foto's uit 
het Oud Meppel archief’, aldus de indiener. Hij 
had zelf bij wijze van proef al een kast 
voorzien van een sticker met een afbeelding 
van de Hoogeveenseweg. 
 

 
Het eerste elektriciteitskastje is al beplakt. 

 
Enexis, de eigenaar van de elektriciteitskasten, 
reageerde enthousiast op het verzoek om 
stickers te mogen plakken. ‘Wat een 
ontzettend leuk idee. Heel veel succes met dit 
leuke project!’, liet een woordvoerder vanuit 
het hoofdkantoor in ’s Hertogenbosch weten. 
Nu is het zoeken naar geschikte plaatsen waar 
de foto’s van Oud Meppel tot hun recht 
komen.  
 
Hondenspeelplaats 
Meerdere hondenbezitters dienden vorig jaar 
een plan in om te komen tot een omheinde 
hondenspeelplaats aan de oostzijde van de 
Oosterboer. Het is duidelijk dat er vanuit de 
wijk behoefte is aan een dergelijke 
voorziening. Er waren zo’n dertig enthousiaste 
hondenbezitters die graag wilden meehelpen 
en meewerken bij de realisatie.  
De initiatiefnemers kregen een toezegging 
voor een bijdrage vanuit het wijkbudget om 
de plannen te realiseren. Nu, een jaar later, 
geven de initiatiefnemers aan dat de plannen 
zijn geparkeerd omdat een geschikte plaats, 
waarvoor toestemming nodig was van de 
buurt en de gemeente Meppel, ontbreekt. De 
initiatiefnemers laten weten dat ze op zoek 
blijven naar een geschikte locatie. 
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Werkgroep Groen 
De werkgroep Groen had zich samen met de 
vrijwilligers van het ‘Bijen en Vlinderparadijs’ 
(aan de Oosterbroekenweg ter hoogte van de 
Binnenweg) aangemeld voor de 
Natuurwerkdag op 7 november 2020. Echter 
op 9 oktober ontvingen we het bericht van 
Landschapsbeheer Drenthe, dat vanwege het 
toenemende aantal Coronabesmettingen het 
onverantwoord zou zijn om de Natuurwerkdag 
door te laten gaan. Wel stond het ons vrij om 
met inachtneming van de maatregelen van de 
Rijksoverheid om op andere reguliere dagen 
met een kleine groep toch de noodzakelijke 
werkzaamheden uit te voeren. Erg jammer 
aangezien het een feestelijke 20e 
Natuurwerkdag zou zijn.  
 
Landschapsbeheer heeft dit jaar het maaien 
meegenomen in haar maaicarrousel. Het 
Waterschap had ook flink gemaaid rond de 
vijver, helaas niet conform de afspraken die 
hierover gemaakt zijn. Erg jammer, maar 
hopelijk volgend jaar beter! 
Aangezien het maaisel niet te lang mag blijven 
liggen om de grond schraal te houden voor 
meer biodiversiteit zijn we op 23 en 24 
oktober met een klein groepje aan het werk 
geweest om te hooien en om de 
bramenstruiken terug te snoeien.  
 

Snoeien is pittig werk voor deze jonge vrijwilliger. 

 
Goed gereedschap is onmisbaar 

 
Verder zijn er bij het bijenhotel stekken 
geplant van de kaardenbollen. We gaan er 
vanuit dat deze twee-jarige planten zich 
vanzelf verder zullen uitzaaien. De bijen en 
vlinders zijn er dol op net zoals de putters! 
 

  
 Bij bezoekt kaardebol 

                      
   Putter 

 
De aanleg van een zandheuvel voor de bijen 
schuift door naar het voorjaar wat ook geldt  
voor het verversen van het bijenhotel en het 
ophangen van de nestkastjes.  
Wil je je ook aanmelden als vrijwilliger voor 
het ‘Bijen- en Vlinderparadijs’ of wil je samen 
met je school een speciale activiteit op touw 
zetten, meld je dan aan: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  
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De Adviesraad Sociaal Domein zoekt jou!  
De Adviesraad Sociaal Domein is een groep 
betrokken Meppeler vrijwilligers die het 
College van Burgemeester en Wethouders, 
B&W, gevraagd en ongevraagd adviseert over 
onderwerpen die betrekking hebben op het 
sociaal domein. De Adviesraad kent een brede 
vertegenwoordiging van de Meppeler 
samenleving. 
 
Vanaf 2015 heeft de gemeente uitgebreidere 
taken op grond van de Wmo (wet 
maatschappelijke ondersteuning), de 
jeugdwet en de Participatiewet (werk en 
inkomen). Het sociaal domein gaat dus over 
jongeren en ouderen, mensen met een 
beperking, nieuwe Nederlanders, 
verslavingsproblematiek, kwetsbare groepen, 
vrijwilligers, over wonen, welzijn en sport. 
Kortom, het gaat over onze eigen sociale 
leefomgeving en alles wat daarmee 
samenhangt. 
 
Agenda’s, vergaderstukken en documenten 
waarmee we werken zijn digitaal. Wij 
verwachten dat leden van de ASDM digitaal-
vaardig zijn en een bijdrage kunnen leveren 
aan het schrijven van een document. 
 
Om alle onderwerpen die we op onze tafel 
krijgen goed te behandelen is de Adviesraad 
Sociaal Domein Meppel op zoek naar nieuwe 
leden. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Dat je: 
- in de gemeente Meppel woont 
- binding hebt met de doelgroepen uit het  
  sociaal domein 
- je verder wilt verdiepen in deze doelgroepen 
- bereid bent en in staat bent om over het  
  eigen belang en de belangen van de  
  eigen doelgroep heen te kijken en mee te 
  denken over het grotere geheel van  
  het sociaal domein 
- een maatschappelijk netwerk hebt of dat wilt 
  opbouwen 

 - goed kunt luisteren en de juiste vragen kunt  
   stellen 
- goede mondelinge en schriftelijke  
  uitdrukkingsvaardigheden hebt 
- beschikt over een positief kritische blik 
- een teamspeler bent 
- je voor 4 jaar beschikbaar stelt 
- je inzet om relevante informatie/      
  documenten  te lezen 
- een actieve en positieve bijdrage levert 
  tijdens vergaderingen 
- geen politieke functie bekleedt en dat je niet  
  in dienst van de gemeente Meppel bent 
 
Wat zijn je taken? 
je neemt deel aan: 

 alle vergaderingen van de adviesraad als 
geheel 

 (extra) vergaderingen van de werkgroep 
waar je deel van uitmaakt 

 regionale overleggen op het 
desbetreffende aandachtsgebied 

 je draagt bij aan het opstellen van 
gevraagde of ongevraagde adviezen 

 
Wat krijg je ervoor terug? 

 de mogelijkheid tot kennis- en 
deskundigheidsbevordering 

 het vergroten van je netwerk 

 inspirerende contacten 

 plezier en voldoening 

 een jaarlijkse vaste vergoeding 

 de voldoening om mee te praten, mee te 
denken over de ontwikkeling van het 
beleid in Meppel 

 
Algemeen 
Lid zijn van de Adviesraad vraagt je gemiddeld 
één dagdeel per week aan voorbereiding, 
leeswerk, vergaderingen of het bezoeken van 
(regionale) bijeenkomsten. 
De vergaderingen van de Adviesraad zijn 
maandelijks op een woensdagavond.  
Gezien de huidige samenstelling van de 
Adviesraad, nodigen wij vooral jongeren uit te 
reageren. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie met CV 
naar de secretaris, Frank Straatman, 
info@asdmeppel.nl 
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Selectieprocedure 
Een gesprek met (ambtelijke) vertegen-
woordigers van de gemeente Meppel en de 
Adviesraad maakt deel uit van de procedure. 
 
Wil je meer informatie? 
Heb je vragen over de procedure of 
inhoudelijke vragen, dan kun je contact 
opnemen met Frank Straatman, ambtelijk 
secretaris a.i. Adviesraad Sociaal Domein 
gemeente Meppel, telefoon 06-5349 4502  
e-mail f.straatman@asdmeppel.nl 
Meer informatie kun je ook vinden op 
www.meppel.nl/adviesraad 
 
 

 
 

CORONAHULP: KOM IN ACTIE! 
De tweede Coronagolf is opnieuw een flinke 
klap voor ouderen en kwetsbare mensen. Zij 
hebben het zwaar nu de maatregelen opnieuw 
aangescherpt zijn. Maar ook mensen die 
werken in de zorg, bij de politie en in 
supermarkten kunnen nog steeds extra 
Coronahulp gebruiken zodat hun belangrijke 
werk door kan gaan. Meppelvoorelkaar 
verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: 
hulp vragen en aanbieden is gratis voor 
maatschappelijke organisaties en inwoners 
van de gemeente Meppel. Zo maken we de 
kans het grootst dat hulp gevonden wordt. 
Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee? 
  
Meppelvoorelkaar is hét onlineplatform in de 
gemeente Meppel waar mensen die hulp 
zoeken of bieden elkaar vinden. Het aanbod 
en de vragen op het gebied van 
vrijwilligerswerk komen hier samen. Vind jij 
het leuk om met iemand een kopje koffie te 
drinken? Wil jij de hond van de buurvrouw 
uitlaten? Of heb je juist een vraag? Kan jij 
extra handen gebruiken bij het opfrissen van 
je tuin? Plaats dan een vraag of jouw aanbod 
op meppelvoorelkaar.nl. Eenmalig, iedere 
week, alles daartussenin én bij jou in de buurt. 
Betrouwbaar, gemakkelijk en gratis! 
  
Meld je aan op www.meppelvoorelkaar.nl of 
bel voor meer informatie naar Welzijn 
MensenWerk,  Lianne Dolstra 06-10199181. 

Hond 
 

 
De ‘hond’ voor het Isala diaconessenhuis heeft zijn blik 

op de ingang gericht. 

 
Ter gelegenheid van een grootscheepse 
renovatie van onder ander de entree en 
poliklinieken van het Diaconessenhuis, 
ontwierpen Tilly Buij en Gerard 
Groeneveld destijds een ‘hond’ van 5,5, meter 
hoog, die prominent op het voorterrein van 
het ziekenhuis kwam te staan. Iets uit het 
midden, waardoor het dier een blik op de deur 
gericht kan houden. De vorm is enigszins 
gestileerd, waardoor een afgerond geheel 
ontstond.  
 
Waarom een hond? 
Groenewoud en Buij hebben zich laten leiden 
door het feit dat niemand echt uitkijkt naar 
een bezoek aan het  ziekenhuis. Verstand en 
gevoel beginnen bij het naderen van dit 
gebouw niet zelden uit de pas te lopen. 
Daarbij bestaat er vaak een groot verschil in 
gemoedstoestand tussen het binnenkomen en 
verlaten van dergelijke instellingen.  
Doel van de hond was de gebruikers van het 
ziekenhuis een vorm te bieden die datgene 
symboliseert, wat ze als eigen en vertrouwd 
beschouwen en bij de ingang moeten 
achterlaten. Welk dier symboliseert dat nu 
beter dan de hond? De ultieme metgezel, die 
zijn blik op de deur heeft gericht en net 
 zolang zit te wachten tot het baasje of 
bazinnetje terugkomt. In het volste 
vertrouwen dat ieder die de deur ingaat, er 
ook weer uit zal komen.  
 
Uit: In en Buiten Beeld - kunst in de openbare 
ruimte in Meppel.   

mailto:f.straatman@asdmeppel.nl
http://www.meppel.nl/adviesraad
http://www.meppelvoorelkaar.nl/


7 
 

In de ruim 25 jaar die ik voor de gemeente Meppel werk heb ik intussen al heel 
veel bewoners mogen spreken, maar nog lang niet iedereen kent mij en weet 
waarvoor ze mij kunnen benaderen. 
Mijn naam is Henk den Toom en ik ben wijkregisseur voor de wijken 
Oosterboer/Ezinge en Nijeveen. Als wijkregisseur ben ik vooral een 
verbindende schakel tussen bewoners, bewoners groepen en de gemeentelijke 
organisatie. Daarnaast vertegenwoordig ik de gemeente in het wijkteam 
waarbij we nauw samenwerken met collega’s van andere organisaties om de 
leefbaarheid in de wijk verbeteren. Ook heb ik vanuit mijn functie heel nauw en 
intensief contact met het wijkplatform en maak deel uit van de werkgroep die 
zich bezig houdt met de voorbereidingen voor de wijkaanpak. 
Hebben bewoners een leuk initiatief en willen ze bijvoorbeeld samen met de 
buurt iets in de openbare ruimte doen, dan kan ik hen vaak adviseren of 
ondersteunen bij dit initiatief. 
  
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Meppel 140522 of  
via postbus@meppel.nl Ik werk alleen op maandag en dinsdag, dus als u op een 
van de andere dagen contact opneemt dan duurt het even wat langer voordat u 
een reactie van mij krijgt.  
  

  

Even voorstellen: WIJKTEAM OOSTERBOER/EZINGE 

 Het doel van het wijkteam is om vragen of wensen van bewoners 

gezamenlijk met bewoners op te lossen. We stimuleren en ondersteunen 

bewonersinitiatieven en zetten ons in om de leefbaarheid in de wijk te 

vergroten. Het wijkteam wordt gevormd door de wijkregisseur, 

wijkagent, wijkconsulent, sociaal werk, wijkverpleegkundige S1 en BOA. 

 
 

 
 
Henk den Toom 
Wijkregisseur 
Gemeente Meppel 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kevin van der Waard 
Wijkagent 
Politie Meppel 

 
 

Mijn naam is Kevin van der Waard. Sinds kort ben ik de nieuwe wijkagent voor 
het gebied Oosterboer, Ezinge, Rogat, Broekhuizen en De Schiphorst. Hiervoor 
heb ik 5 jaren als wijkagent rondgelopen in de gemeente Westerveld. 
 
Als wijkagent ben je in de wijk de oog en oren van de politieorganisatie. Ik 
probeer daarbij nauwe contacten te onderhouden met de bewoners en 
netwerkpartners. Ondanks dat ik me ook bezig houd met het normale 
politiewerk (surveilleren en repressief optreden door bijvoorbeeld te 
bekeuren), bestaat een groot deel van mijn werk ook uit preventief bezig te 
zijn (waarschuwen, bewustwording te vergroten, voorlichting geven). Dit 
probeer ik te bewerkstelligen door mij goed te positioneren, soms als agent, 
maar soms ook als hulpverlener c.q. vertrouwenspersoon. 
Ik zie mezelf als een laagdrempelig te benaderen wijkagent. Je kan me dan ook 
voor van alles benaderen. Ik ben altijd in voor een praatje, dus ik laat me graag 
uitnodigen. Dit betekent niet dat ik alles kan oplossen, maar ik hoef het dan 
ook niet allemaal zelf te doen. Samen met de collega’s uit mijn team en de 
netwerkpartners werken we hard aan het vergroten van de veiligheid en 
leefbaarheid in de wijk. 
Ondanks dat ik het gebied redelijk ken, probeer ik me de wijk zo snel mogelijk 
eigen te maken. Wil u me daarbij helpen? Laat het me weten en ik maak graag 
een afspraak met u.  
Ik ben te bereiken via telefoonnummer 0900-8844 en via e-mail 
kevin.van.der.waard@politie.nl (let op de puntjes tussen de woorden!). Verder 
probeer ik wat actief te zijn op Instagram via kevin.van.der.waard 
 

mailto:postbus@meppel.nl
mailto:kevin.van.der.waard@politie.nl
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Yvonne Murris  
Sociaal Werker 
 

 
 

Als sociaal werker van Welzijn MensenWerk werk ik 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? Ik bied 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 kan 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 kan bij 
ons terecht met vragen over o.a. opgroeien, relaties (scheiding, mantelzorg, 
eenzaamheid), meedoen, financiën, gezondheid, zingeving en wonen.  
Ik ben bereikbaar via 06-13109723 of y.murris@welzijnmw.nl. Van maandag tot 
donderdag ben in het WijkPunt Oosterboer, Osseweide 1b te vinden. 

 
    

 
                                           
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

 

 

 

Ewoud Bos 

Woonconsulent 

 

 

 
Mohamed El Mourabet 
Toezichthouder 

 
 
 

Ik ben Ewoud Bos, 33 jaar oud en sinds 31 augustus 2020 de nieuwe 
bewonersconsulent van Woonconcept. Ik volg Marissa op en daarmee krijg ik 
dus de wijken Haveltermade, Oosterboer en Ezinge onder mijn hoede. 
Over mijzelf: Ik ben geboren in de Heinsiusstraat en na zeven jaar verhuisd naar 
de Oosterboer. Uiteindelijk in het centrum beland en nu woon ik alweer bijna 
zeven jaar met mijn vrouw en kinderen net buiten Koekangerveld.  
De afgelopen 9 jaar heb ik bij de politie gewerkt en nu kwam deze functie van 
bewonersconsulent op mijn pad voor mijn ‘eigen’ stad, Meppel! Die kon ik 
natuurlijk niet laten schieten. Vanuit mijn rol zal ik proberen om de leefbaarheid 
van de woonwijken te versterken. Dat kan ik niet alleen, dus ik heb de hele 
organisatie van Woonconcept achter mij staan en daarnaast ook nog alle 
partners, zoals de gemeente, Welzijn MensenWerk, de politie en anderen. Maar 
nog belangrijker, ik heb jullie als inwoners en/of bewoners van de wijk nodig. 
Jullie weten wat er speelt, wat er beter zou kunnen en wat jullie nodig hebben! 
Regelmatig zal ik op pad zijn in de wijk en ik ben dan te herkennen als die man 
met de baard in een woonconcept jas. Voel je vooral vrij om mij aan te spreken. 
Ik zal het ook niet laten om jullie te benaderen. Uiteraard kunnen jullie mij ook 
via woonconcept benaderen. Bel of mail via de algemene lijnen en vraag dan 
naar mij: 088-61 62 000 of info@woonconcept.nl  

 
 

Graag stel ik mij voor! Mijn naam is Mohamed El Mourabet en sinds 2003 
werk ik bij de gemeente Meppel als toezichthouder en buitengewoon 
opsporingsambtenaar. Ik ben actief in de wijk Oosterboer die onder mijn 
verantwoordelijkheid valt. Als handhaver zorg ik dat de geldende regels in 
onze organisatie nageleefd worden. De kerntaken waarmee ik belast ben 
zijn als volgt aan te duiden:Algemene Plaatselijke Verordening ( APV), 
afvalstoffen verordening, parkeerverordening ( fiscaal/justitieel ), 
bijzondere wetten; onder andere Drank en Horecawet.  
Als Meppeler ken ik de gemeente en de wijk zeer goed; zelf woon ik in de 
wijk Haveltermade. Als handhaver ben ik de verbindende factor tussen u 
en de gemeente. Mocht u vragen hebben over wat er speelt in de wijk, 
dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer  van de gemeente 14 0522.   
 

Mijn naam is Eline van Eunen. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben werkzaam als S1 wijkverpleegkundige bij het 

wijkteam Oosterboer/Ezinge. Daarnaast ben ik ook werkzaam als wijkverpleegkundige bij de organisatie 

Beter Thuis Wonen – de Wijkzorg. Als S1 wijkverpleegkundige beoordeel ik de (gezondheid) situatie 

onafhankelijk bij zowel groepen mensen als bij individuen. Mochten er gezondheid gerelateerde vragen 

zijn, neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik ben werkzaam van dinsdag t/m vrijdag en te bereiken 

op 06-82713998.  

 

 

mailto:y.murris@welzijnmw.nl
tel:06-22437948
tel:06-22273830
tel:06-22273830
mailto:y.murris@welzijnmw.nl
mailto:k.roosendaal@welzijnmw.nl
mailto:info@woonconcept.nl
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Belevenissen van een amateur kok 
Onlangs fietste ik naar Ruinen. Ik had gehoord 
dat er een winkel in Ruinen is waar producten 
rechtstreeks van boeren uit de omgeving te 
koop zijn. Inderdaad was er een mooi aanbod 
van  producten. Dus ik heb wat groente, vlees 
en fruit gekocht. Er lag ook chocoladebrok. 
Om me te verwennen heb ik daar ook een 
pakje van gekocht. Op de weg terug naar 
Meppel fietste ik via Ruinerwold en kwam zo 
bij de kruising Broekhuizen – Weg naar de 
Bloemen, daar wilde ik langs de Wold Aa om 
zo langs de Engelgaarde te fietsen. Ik zag dat 
er bij die kruising aan de waterkant volop 
werd gesnoeid en gezaagd. Hier is  in  2017  
een nestwand  gecreëerd waar de ijsvogel zijn 
nest kan bouwen. Toen deze nestwand door 
het Waterschap Reest en Wieden was 
aangelegd is dat ter plaatse officieel geopend 
met een glaasje en een hapje. In de krant is er 
volop aandacht geweest met een artikel over 
de fusie en over de ijsvogel. Destijds zijn er in  
totaal 16 nestwanden in de omgeving 
gemaakt. Dit was vanwege het afscheid van 
Waterschap Reest en Wieden (nu WDODelta). 
Ik was  natuurlijk benieuwd en enigszins 
bezorgd hoe de wand er nu bij ligt, dus ik 
stapte af en vroeg aan de mensen die er aan 
werk waren naar de ijsvogelnestwand. “Hier 
een ijsvogelbroedwand?” Daar wisten de 
heren niets van. Dat was hun onbekend. Deze 
mensen hebben dus de opdracht gekregen om 
ter plaatse te snoeien en hebben er geen weet 
van dat ze op een nestwand aan het werk zijn. 
Merkwaardig. Ik hoopte dat deze wand door 
deze werkzaamheden niet erg beschadigd is. 
Thuis gekomen pakte ik mijn aankopen uit. Zo 
kon ik aan de slag gaan met de voorbereiding 
voor de maaltijd. Als bijgerecht had ik een 
oosterse groenten-vruchtensalade bedacht. 
Daarvoor had ik de benodigdheden gekocht. 
 
Ingrediënten : 
1 komkommer 
2 zachtzure appels 
200 gram wortelen 
1 peer 
1 doosje rode bessen (indien verkrijgbaar) 
3 eetlepels pindakaas 
sap van ½ citroen 
4 eetlepels vloeibare honing 
2 theelepels sambal oelek 

Meng de pindakaas met de honing, het 
citroensap en de sambal tot een sausje. 
Schil de komkommer en snij deze in plakjes.  
Snijd de wortelen tot fijne reepjes.  
Schil de appelen en de peer en snijd deze tot 
kleine blokjes. 
Rits de rode bessen. 
Meng de groente en fruit goed door elkaar en 
giet er dan het sausje over. Schep dit goed 
om, dek het af met folie en zet de salade een 
uurtje of langer in de koelkast. Schep de 
salade af en toe even om, zo kunnen de 
smaken zich goed mengen. 
  
Eet lekker! 
 
Later thuis zit ik nog wat na te lezen over deze 
aanleg door het waterschap en kom in het 
tijdschrift dat het waterschap uitgeeft een 
interessant artikel tegen wat ik u niet wil 
onthouden. 
  
“Plagende planten” 
De Japanse duizendknoop, ook wel de groen 
sloper genoemd woekert en beschadigt 
dijken, kades, taluds, parken, oevers. Het 
bestrijden is een lastige zaak. Het wortelstelsel 
kan wel tot vijf meter diep groeien. Er wordt 
volop geëxperimenteerd met diverse 
bestrijdingsmethoden. Van bestrijding met 
behulp van schapen en varkens tot het 
behandelen met stoom. Het laatste wapen: 
3000 tot 5000 volt. De juiste methode moet 
nog gevonden worden. 
 
En dan de grote verdringer, de 
reuzenberenklauw. Door de snelle groei en 
het dichte bladerdek verdringt de 
reuzenberenklauw inheemse plantensoorten. 
Oevers en dijken kunnen instabiel worden 
omdat de grasmat wordt verdrongen. 
Daarnaast bevat de plant stoffen die bij 
aanraking tot ernstige brandwonden kunnen 
leiden. Deze plant wordt bestreden door een 
vuilniszak over de bloeiwijze te trekken en de 
stengel daaronder door te hakken. 
 
Later heb ik nog wel de stammen geoogst, je 
kunt er een mooie rainmaker van maken, ook 
heb ik er ooit een Didgeridoo van gemaakt. 
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Reuzenberenklauw 

 
Springbalsemien 

 
En dan nog een hele mooie plant: de 
springbalsemien. Die komt oorspronkelijk uit 
de Himalaya. De plant heeft iets grappigs. De 
zaaddozen springen open als de zaden rijp 
zijn, waardoor die heel snel en heel ver 
wegspringen. Honderden meters staan zo vol 
als ze de kans krijgen. Ze groeien overal 
doorheen en nemen steeds meer de 
overhand. Springbalsemien ziet er heel mooi 
uit en groeit onder andere langs slootkanten. 
Daardoor kunnen er echter geen andere 
planten meer groeien en dat kan tot gevolg 
hebben dat slootkanten inzakken omdat de 
stevigheid door de wortels van grassen er niet 
meer is. Als kind vonden wij het vroeger leuk 
om tegen de rijpe zaaddozen te tikken zodat 
die opensprongen en zo zijn zaad 
rondstrooide.  
 
Hay Janssen 
 

Het succes van de regentonactie  
van Steenbreek Meppel 
In de gemeente Meppel zijn het afgelopen half 
jaar bij de regentonactie ruim 130 
regentonnen aangeschaft en geplaatst. Dat is 
elke keer als het regent 28 000 liter water wat 
opgevangen kan worden. Steenbreek Meppel 
is heel blij met dit mooie resultaat.  
Het budget is in oktober aangevuld. Er is nog 
ruimte voor zo’n 25 regentonnen, dus als je 
mee wilt doen, reageer dan snel!  

De voorwaarden vind je op de website van de 
gemeente Meppel onder ‘Groen – 
Vergroening van de leefomgeving’. 
 

Schoon water en waterbeheersing zijn 
belangrijk onderwerpen in het Nederland van 
nu. Het drinkwaterbedrijf en het waterschap 
zetten zich daarvoor in. Ook zij zien ook de 
voordelen van een regenton. Voor meer info: 
https://www.vitens.nl/over-water/voordelen-
regenton en https://www.wdodelta.nl/wat-
een-waterbaas 

 
Naast de regentonactie kun je ook gebruik 
maken van "Steentje eruit, steuntje in de 
rug". Maak je tuin of stoep een stukje groener 
door er tegels uit te halen en er planten in te 
zetten. Het water kan dan beter in de grond 
zakken, hitte wordt minder en het is goed 
voor de kleine diertjes. Planten kan het hele 
jaar zolang het niet vriest. Het mooie is dat je 
een deel van de kosten terug kunt krijgen. Kijk 
voor de voorwaarden op de website van de 
gemeente, maar let op: OP = OP. 
 
Steenbreek Meppel gaat in 2021 verder met 
het vergroenen van Meppel samen met de 
inwoners. Blijf de website en Facebookpagina 
in de gaten houden voor groene tips en 
nieuwe acties. 
 

 
 

  

https://www.vitens.nl/over-water/voordelen-regenton
https://www.vitens.nl/over-water/voordelen-regenton
https://www.wdodelta.nl/wat-een-waterbaas
https://www.wdodelta.nl/wat-een-waterbaas
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Het kledingkwartet: grondstoffen 
Hoe eerlijk is onze kleding voor de wereld? 
Het is een lastige vraag die niet zomaar te 
beantwoorden is. Er wordt wel veel over 
geschreven en er worden keurmerken 
toebedeeld. Vaak worden kleine stukjes uit 
het hele proces van grondstof tot kledingstuk 
aangepakt om het eerlijker of duurzamer te 
maken. Maar hoe het nu precies zit en wat je 
keuzes helpen in het totaal? We hebben 
meestal geen idee. 
 
Laten we beginnen met de grondstof waaruit 
kleding gemaakt wordt. Je weet vaak wel of je 
een katoenen broek draagt of een nylon kous. 
Een zijde blouse of sjaal, een leren jack of een 
onderbroek van bamboe. Maar wist jij dat een 
fleecevest is gemaakt van plastic? En dat dit 
plastic in hele kleine deeltjes vrijkomt als we 
wassen? Niet alleen de fleecetrui bevat 
plastic. Eigenlijk zijn alle synthetische stoffen 
plastics. En 65% van ons textiel  is synthetisch. 
Met grote gevolgen voor het milieu. Textiel is 
een grote bron van microplastic die wij 
inademen en binnenkrijgen met ons eten en 
drinken. 
 
Kleding wordt gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen of van kunstmatige 
grondstoffen. Deze kennen we allemaal: 
katoen, vlas (=linnen), wol, zijde, leer, nylon. 
Nieuw in het speelveld zijn bijvoorbeeld 
bamboe, elastaan, lyocell, plastic en allerlei 
andere stoffen die aan kleding worden 
toegevoegd om het elastisch, ademend, 
waterafstotend of waterdicht te maken. Dit 
zijn meestal stoffen met een synthetische 
oorsprong die gemaakt worden met 
chemische processen. 
 
Natuurlijke grondstoffen komen van planten 
of van dieren. Katoen, vlas, hennep en 
bamboe vragen grond, water en 
mensenhanden om geteeld en geoogst te 
worden. Hier is veel winst te halen voor een 
duurzame wereld en eerlijke handel. Door te 
kijken naar de manier waarop de boer werkt 
en door een prijs te betalen waarvan de boer 
kan leven. Milieuproblemen ontstaan door 
grootschalige monoculturen – van die 
eindeloze vlaktes met hetzelfde gewas. Hier 
worden gifstoffen gebruikt voor 

gewasbescherming, bodems raken vervuild en 
uitgeput, waterbronnen komen droog te 
staan. Mensen worden ziek van de gifstoffen, 
de lange dagen die ze moeten werken, de 
slechte arbeidsomstandigheden en een loon 
waarvan ze niet kunnen rondkomen. 
Biologisch en fairtrade geven handvatten voor 
duurzaamheid. 
 
Wol, zijde, leer en bont komt van dieren. Veel 
vegan-volgers willen dit niet meer. Er is veel 
dierenleed in de fokkerijen voor bont en 
rupsen worden levend gekookt voor een 
betere kwaliteit zijde. Toch wordt er ook zijde 
gemaakt waarbij de vlinder eerst uit zijn cocon 
mag. Veel leer komt van dieren die we opeten. 
Ook van biologische boeren. Dus ook hier is bij 
het begin al veel winst te halen voor het 
milieu, dier én de boer. Alleen weet je vaak 
niet waar je wol, zijde of leer vandaan komt. 
Keurmerken als GOTS en Bio-kreis helpen je 
op weg. 
 
Van de kunstmatige grondstoffen zijn er ook 
weer twee soorten. Ze hebben of een 
natuurlijke oorsprong zoals viscose uit 
houtpulp, of zijn volledig synthetisch zoals 
nylon. Bij kunstmatige vezels met een 
natuurlijke oorsprong kunnen we vragen 
stellen over houtkap en teelt. Voor veel 
synthetische stoffen (zoals nylon) wordt 
aardolie gebruikt, wat bij winning de nodige 
vervuiling geeft. Eigenlijk zijn alle synthetische 
stoffen plastics. Voor deze stoffen zijn het 
chemische proces en de vervuiling van het 
milieu door uitstoot, afvalstoffen en 
microplastics vraagstukken die we nog 
moeten oplossen. In het volgende kwartet 
kijken we naar het proces om van de 
grondstof een draad te maken en wat dit 
betekent voor mens en milieu. 
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Bestemming Oosterboerschool 

 
WijsZo is nu gevestigd in de voormalige 

Oosterboerschool. 
 
Eind van dit schooljaar verdwijnt het openbare 
basisonderwijs uit de Oosterboerschool. Tot 
het eind van het schooljaar maakt de IJsvogel 
nog gebruik van het gebouw. De IJsvogel is de 
school ontstaan uit de fusie van de 
Oosterboerschool en De Tolter. Medio 2021 
gaat het beheer van de school over van 
Promes naar de gemeente.  
Binnen het huidige beheer (Promes) is nu het 
OPCD WijsZo in de school gevestigd. WijsZo 
maakt gebruik van vier leslokalen, Om 
leegstand en achteruitgang te voorkomen, 
heeft de gemeente gekozen voor deze, 
mogelijk tijdelijke, invulling. De verwachting is 
echter dat WijsZo de gemeente zal vragen om 
het pand voor meerdere jaren te mogen 
huren als het beheer wordt overgedragen. Het 
is op moment nog niet te zeggen of dat ook 
gaat gebeuren. 
 
Over de invulling van het gebouw daarna is nu 
nog niets definitief. Het geeft de mogelijkheid 
om daarover te speculeren. Bij deze willen we 
willekeurig een aantal scenario’s de revue 
laten passeren: 
 
De gemeente zoekt als eigenaar van het pand 
naar een verdere invulling. Nu al maakt 
‘WijsZo’ dus al gebruik van een deel van de 
school. Dat zou zo kunnen blijven eventueel 
aangevuld met andere al of niet schoolse 
invullingen. 
De gemeente besluit om het gebouw te 
verhuren of te verkopen. Dan is het in beide 
gevallen afwachten wat binnen de 

mogelijkheden van het bestemmingsplan de 
nieuwe invulling kan gaan worden. 
 
Bij verkoop van het gebouw kan sloop aan de 
orde komen. Dan ligt het voor de hand om het 
vrijkomende gebied te bestemmen voor 
woningbouw. En dan rijst meteen de vraag om 
welk type woningen het dan moet gaan. 
Woningen bestemd voor starters of juist voor 
ouderen of voor mensen die afhankelijk zijn 
van zorg. Dat zal een principiële keuze gaan 
worden. Veel ouderen die nu nog in een 
eengezinswoning in de Oosterboer wonen 
willen daar graag blijven wonen vanwege de 
aanwezige voorzieningen zoals winkels, een 
medisch centrum en een ziekenhuis binnen 
handbereik.  
Ook zou een zogenaamde ‘Knarrenhof’ 
waarbij de bewoners een oogje voor elkaar 
hebben een bestemming kunnen zijn. 
 
Kortom de eventueel vrijkomende locatie van 
de voormalige Oosterboerschool biedt diverse 
mogelijkheden. Wat het gaat worden is nu 
nog niet te zeggen.  
Hoe dan ook: de gemeente wil onderzoeken 
wat de beste toekomstige invulling is voor het 
schoolgebouw van de voormalige 
Oosterboerschool. Daarover verwachten zij in 
de loop van dit schooljaar een besluit te 
nemen. Daarbij wil zij aanhaken bij de 
wijkaanpak Oosterboer. Het Wijkplatform 
Oosterboer Ezinge wil graag meedenken over 
de nieuwe bestemming. De ontwikkelingen 
volgen we op de voet.   
 
WijsZo 
WijsZo, een orthopedagogisch didactisch 
centrum voor basisschoolleerlingen, is met 
ingang van het schooljaar 2020-2021 
gevestigd in de voormalige Oosterboerschool.  
WijsZo is bedoeld voor de tijdelijke opvang 
van kinderen van 4 t/m 12 jaar die om 
uiteenlopende redenen vastlopen op hun 
eigen school. WijsZo biedt deze kinderen 
individuele ondersteuning en een veilige plek 
waar ze de kans krijgen vaardigheden te 
ontwikkelen die hen helpen zich in de 
toekomst beter staande te houden.  
Het is de bedoeling dat een leerling na enige 
tijd weer teruggaat naar een reguliere school. 
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Zoek de verschillen! 
Benieuwd hoe de nieuwbouw van het ziekenhuis vordert? Bekijk opnames  van de bouwwebcam! 
 

 
 

 
 

Opname mei 2020 
 

Opname november 2020 
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Vreugdevuur Ezinge  
De organisatoren van het Vreugdevuur 
hebben na advies van en overleg met de 
instanties besloten het vuur dit jaar niet door 
te laten gaan. Het was te lastig om te voldoen 
aan alle maatregelen die genomen moeten 
worden in verband met Corona. ‘In dit gekke 
jaar hadden wij liever gezien dat het anders 
kon, maar dit is helaas niet mogelijk. We gaan 
ervan uit dat we er volgend jaar allemaal weer 
bij kunnen zijn, maar tot die tijd “be safe” en 
een goed uiteinde gewenst! ‘, aldus de 
organisatie op de facebookpagina. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging 
Ezinge laat op Facebook weten dat vanwege 
de regels omtrent het Coronavirus het weer 
moest besluiten om toch de activiteiten die 
zouden beginnen, niet meer door te laten 
gaan. Tot nader bericht zijn er geen 
activiteiten bij de vereniging. 
‘Wij hopen op jullie begrip en wensen 
iedereen goede gezondheid en pas op u zelf 
en de mensen in uw omgeving’, aldus het 
bestuur. 

 
 

 

Quarantainebingo op 18 december! 
De coronacrisis raakt ons allemaal. We kunnen 
niet meer gewoon werken, niet zomaar 
afspreken met familie en vrienden, winkelen, 
sporten of uitgaan. Iedereen wordt 
Coronamoe. Niemand kan er iets aan doen, 
want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. 
Voor een beetje entertainment in deze 
donkere dagen heeft Wijkvereniging 
Oosterboer iets leuks bedacht: 
quarantainebingo! Een Corona-veilige 
kerstbingo op vrijdag 18 december. Vanaf 
19.30 uur vallen de bingoballen en u kunt 
thuis veilig op de bank de getallen 
wegstrepen. Er zijn 3 rondes met 10 prijzen 
per ronde. Doet u gezellig mee? 
 
Meld u aan via 
info@wijkverenigingoosterboer.nl.  
U ontvangt dan vanzelf een e-mail met 
informatie over hoe u precies kunt deelnemen 
aan deze gezellige online bingo. 

https://www.facebook.com/VreugevuurEzinge/?hc_ref=ARQAzbe4KIGXAg_o2HA-k29NzyzpLmOffFEA5bdZD2Nm31SuyUm6CKC7LTt82QBNGZg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAMFQuQp4dFYBrWH9KJwKxEJz7idRPIwJdTli6JM8D5gGfOHG9_qNbtXCmzASi_xbU6fduSR4rtzhECcwq1fZ7O28UIpDHRZZ3jfH0-Mfrb4wZxcIa2ygzF3bzM-m7FClZUa7-ZYqbaCBT1N15KrB7IJojdEE2J93b_6oA9wDCT4UhWaVRASyxjzGAo6mEUn9Vxhhn-nXsW5DBe-uV7TvxgAYhqmXGI9HbQum5IVtPmwEAMEMYNVb3MO70T2fca9IFcpqkQX-y5gYbQKwa5sirlnlxW-JhveIJN-FGom0JsoHeYskj58Nw-_fD__fJEt324UWL7rz8sIEsDULUj4VDYPg&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/VreugevuurEzinge/?hc_ref=ARQAzbe4KIGXAg_o2HA-k29NzyzpLmOffFEA5bdZD2Nm31SuyUm6CKC7LTt82QBNGZg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAMFQuQp4dFYBrWH9KJwKxEJz7idRPIwJdTli6JM8D5gGfOHG9_qNbtXCmzASi_xbU6fduSR4rtzhECcwq1fZ7O28UIpDHRZZ3jfH0-Mfrb4wZxcIa2ygzF3bzM-m7FClZUa7-ZYqbaCBT1N15KrB7IJojdEE2J93b_6oA9wDCT4UhWaVRASyxjzGAo6mEUn9Vxhhn-nXsW5DBe-uV7TvxgAYhqmXGI9HbQum5IVtPmwEAMEMYNVb3MO70T2fca9IFcpqkQX-y5gYbQKwa5sirlnlxW-JhveIJN-FGom0JsoHeYskj58Nw-_fD__fJEt324UWL7rz8sIEsDULUj4VDYPg&__tn__=kC-R
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