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Tussenstand wijkaanpak Oosterboer

Facebook.com/wijkplatformoosterboerezinge

Meer dan 350 inwoners hebben op het moment van
schrijven laten horen wat zij belangrijk vinden voor
de toekomst van Oosterboer. Een tussenstand van de
eerste resultaten:

Like ons op Facebook

Online jongerenspel

Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Op 10 februari deden zeven jongeren mee aan het
online jongerenspel Wijkdecor. De spelers gaven op de
kaart van Oosterboer aan wat zij het mooist vonden in
de wijk en wat verbeterd zou moeten worden. Nette
speel- en hangplekken, ook voor jongeren vanaf 12 jaar,
kwamen als belangrijkste aandachtspunt naar voren.
Ook de voorzieningen in het winkelcentrum en verkeersveiligheid zijn aan bod gekomen.

www.wijkplatformoosterboerezinge.nl

Wijkagent: Kevin van der Waard
tel. 0900-8844
Gemeente Meppel www.meppel.nl
Voor vragen en meldingen tel.: 14 0522

Infoquête en ansichtkaarten
Ruim 330 inwoners hebben tot nu toe de infoquête
ingevuld, online of via de speciale editie van de wijkkrant. Aandachtspunten die naar voren komen zijn de
openbare ruimte, groen, verkeersveiligheid, plekken
voor jongeren en locaties voor ouderen om meer te bewegen. Plekken die uitnodigen tot meer sociaal contact
worden ook vaak genoemd. We zien dat inwoners zich
verbonden voelen met de wijk en dat een groot deel
graag in Oosterboer blijft wonen als men ouder wordt.

‘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.

In de volgende editie van de wijkkrant wordt uitgebreider aandacht besteed aan de opbrengst van de
meedenkperiode. Lees meer over de wijkaanpak op de
website van het wijkplatform: www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaanpak

Redactie: Els Boesjes en Jan Jonker
Vormgeving: Lilianne Vos
Bezorging: cliënten van Vanboeijen en vrijwilligers
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.
De volgende Wijkkrant verschijnt in juni.
Bijdragen en reacties:
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
Volg ons ook op Facebook of neem een kijkje op
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl

Scan met de camera van uw mobiele telefoon
de QR-code voor de website van het Wijkplatform.
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Wijkregisseur Henk den
Toom neemt
afscheid

En juist dat omgaan met mensen kwam door het Coronavirus in de knel. Ambtenaren moesten verplicht
thuis gaan werken. Contacten met bewoners waren er
slechts minimaal. Overleg met collega’s en besprekingen
verliepen via programma’s als Teams. Werken vanuit de
thuissituatie bleek niet ideaal. Henk den Toom had de
omvang van zijn baan al een tijdje teruggebracht naar
twee dagen per week in aanloop naar zijn pensioen. Die
twee dagen werkte hij als wijkregisseur van de Oosterboer, Ezinge en Nijeveen. Taken die hij daarvoor in
andere delen van Meppel deed werden overgedragen
aan collega’s. Henk wilde nog een aandeel leveren binnen de werkgroep die zich bezig houdt met de voorbereidingen van de Wijkaanpak. De campagne, bedoeld
om de Wijkaanpak onder de aandacht te brengen, heeft
hij begin februari nog meegemaakt. Tot aan begin april
heeft hij nu alle gelegenheid om zijn opvolger Najib
Ouaamar, nu nog wijkregisseur in de Koedijkslanden en
Berggierslanden, in te werken en taken over te dragen.
‘Ik ga hem vertellen dat hij te maken krijgt met mensen
die betrokken en actief zijn in de wijk. Daar kan hij zijn
voordeel mee doen.’

Nog een paar weken en het zit erop voor wijkregisseur Henk den Toom. Hij gaat met ingang van april met
pre-pensioen na elf jaar wijkregisseur te zijn geweest
in Oosterboer en Ezinge. Zijn vertrek komt iets eerder
dan aanvankelijk door hem gepland. Gewijzigde werkomstandigheden als gevolg van het Coronavirus spelen
daarbij een rol.
Bij zijn vorige werkgever kwam Henk tijdens het volgen
van een cursus in contact met wijkbeheer. Dat werk trok
hem aan. Het omgaan met mensen, het enthousiasmeren om mee te doen met ontwikkelingen in een wijk.
Het bracht hem vijfentwintig jaar geleden naar Meppel
waar hij niet alleen wijkregisseur werd in de Oosterboer
en Ezinge, maar ook in Nijeveen, Schiphorst en Rogat.
‘Een wijkregisseur is vooral een verbindende schakel
tussen bewoners, groepen en de gemeentelijke organisatie’, legt Henk desgevraagd uit. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het wijkteam, maakt hij
deel uit van het Wijkplatform en de werkgroep die zich
bezighoudt met de voorbereidingen voor de wijkaanpak
van de Oosterboer.

Straks heeft Henk voldoende tijd om zich te werpen
op zijn hobby’s. Hij mag graag klussen en heeft daar
alle gelegenheid toe in zijn boerderij op kleine afstand
van Meppel en bij zijn kinderen die ook regelmatig een
beroep op hem doen. Er staan nog een reis naar Zuid
Afrika in de planning. Henk den Toom kijkt met een tevreden gevoel terug: ‘Ik kan zeggen dat ik met bijzonder
veel plezier heb gewerkt in beide wijken. Wijkregisseur
zijn is ontzettend leuk werk, samen dingen voor elkaar
proberen te krijgen. Ik heb me gewaardeerd gevoeld
door de mensen.’

‘Het leukste aan mijn werk is het omgaan met mensen’,
vertelt Henk. ‘Ze bij ontwikkelingen betrekken. Het is
voor hem nooit een punt geweest dat veel overleg in
de avonduren moest plaatsvinden om bewoners te
bereiken over wat er in hun buurt of wijk speelt. We
willen de bewoners graag aan de voorkant bij plannen
betrekken. In het verleden presenteerde de gemeente
de plannen en vroeg dan achteraf wat de bewoners er
van vonden. Dat is nu aan het veranderen, hoewel de
bewoners aan de voorkant zetten van mij nog wel wat
sneller mag. Als organisatie mogen we best meer nog
naar buiten treden. Er moet meer worden gedaan met
bewonersinitiatieven. Bewoners zijn mondig genoeg. De
overheid moet daaraan ruimte geven. Bewoners op hun
beurt moeten er meer op aandringen dat ze die stem
hebben. Er is nog wel wat te winnen.’
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Welkom in Wijkpunt
Oosterboer

Buurtmaatschappelijk werk
Problemen horen bij het leven. Iedereen heeft er wel
eens last van. Erover praten met vrienden, familie of
bekenden kan helpen. Het kan echter zijn dat u er samen met hen niet uitkomt. Misschien is er ook niemand
in uw omgeving met wie u over uw problemen durft of
kunt praten. Dan kunt u gebruik maken van de vertrouwelijke hulp van het Buurt Maatschappelijk Werk. Het
Buurt Maatschappelijk Werk kan u helpen bij het zoeken naar een oplossing voor zogenaamde psychosociale
problemen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, problemen met instanties, psychische
problemen, verwerkingsproblemen, opvoedingsproblemen, financiële problemen, of combinaties hiervan.
Door middel van individuele gesprekken, relatiegesprekken en/of gezinsgesprekken, zoekt u samen met een
maatschappelijk werker naar de beste ondersteuning
of begeleiding voor uw probleem of hulpvraag. U kunt
zonder verwijsbrief van de huisarts terecht. Aan de hulp
van het Buurt Maatschappelijk Werk zijn geen kosten
verbonden.

Wijkpunt Oosterboer is een plek waar u mensen uit uw
wijk kunt ontmoeten en waar u terecht kunt met vragen
op het gebied van zorg, ondersteuning, opvoeding, daginvulling, mantelzorg, geheugenproblemen etc. Afhankelijk van de vraag gaan de sociaal werkers en u samen
onderzoeken wat u wilt, wat u nodig heeft en hoe wij u
hierin kunnen ondersteunen.
Natuurlijk kan iedereen altijd binnenkomen tijdens onze
openingstijden, u bent welkom!
Tijdens het VIA spreekuur (op afspraak) kunt u hulp krijgen met vragen over ingewikkelde formulieren, uitkeringen, toeslagen of andere vragen waar u niet uit komt.
Open: ma-di-wo-do van 9.00-16.30 uur
Osseweide 1b
7943 GG Meppel
085-2731470
wijkpuntoosterboer@welzijnmw.nl

Karin Roosendaal			
Buurt Maatschappelijk werker
06-22437948				
k.roosendaal@welzijnmw.nl

Vervoer naar vaccinatielocatie: chauffeurs
gezocht
De oudste inwoners van Meppel kunnen zich in Assen en Zwolle laten vaccineren tegen het coronavirus
COVID-19 zodra zij een oproep van de GGD hebben
ontvangen. Welzijn MensenWerk wil mensen die zelf
geen vervoer hebben graag helpen door vrijwilligers in
te zetten.
Wie beschikbaar is om ouderen naar en van de vaccinatie locatie -met eigen auto- te vervoeren, kan zich nu
aanmelden. De werktijden zijn altijd op afspraak en in
overleg. De chauffeurs ontvangen een kilometervergoeding. Graag aanmelden via www.meppelvoorelkaar.nl.
Bij vragen kan contact worden opgenomen met sociaal
werker Yvonne Murris, tel. 0613109723 of via e-mail
y.murris@welzijnmw.nl
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Wij zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer
0522 236194 (voor inpakwerk etc.) of 0522 236195
(voor het creatieve gedeelte) of mail naar demekander@Vanboeijen.nl .

Even voorstellen…
De Mekander

Heel graag tot ziens op “De Mekander”
Sinds de uitbraak van Corona zijn alle collega’s van de
dagbesteding van Vanboeijen op een woning aan het
werk gegaan om daar zo goed mogelijk de dag zinvol in
te vullen voor onze cliënten.
Ondertussen werd dit de gelegenheid om eens kritisch
te kijken naar het reilen en zeilen van de dagbesteding.
Eén van de plannen die ontstond was het samenvoegen
van Het Kollektief, toen nog gevestigd aan de Gasgracht,
en Multi-Pack bij Het Erf in de Oosterboer. We hebben
samen gekozen voor een nieuwe naam “De Mekander”.
Dat is Drents voor: “Het met elkaar doen”. Dit geldt
natuurlijk voor ons als collega’s als voor de cliënten die
straks in een nieuwe groep samenstelling weer aan het
werk gaan. We hopen dat we snel weer met elkaar aan
het werk kunnen.

Geschenken uit de creatieve hoek.

Maar nu de reden van dit stukje in de wijkkrant, we
willen vertellen wat we doen en wat we misschien wel
voor u / jullie kunnen betekenen.
Al een aantal jaar wordt binnen de dagbesteding van
Het Erf deze Wijkkrant gevouwen en bezorgd. Een leuke, zinvolle activiteit waarbij minimale werkdruk wordt
ervaren. Zo kunnen we de activiteit over een aantal
dagen uitsmeren, lopen we elke dag een stukje van de
route en kan iedereen er een aandeel in hebben.
We zijn nog steeds op zoek naar zulke activiteiten die
met regelmaat terugkomen als variatie op de week.
Activiteiten die wij met elkaar doen zijn bijvoorbeeld,
bundelen van stoelhoekjes, schroeven tellen/wegen
en verpakken, sorteerwerk, brieven vouwen en in een
envelop doen, inpakwerk, papier versnipperen, boeken/
tijdschriften scheuren t.b.v. het versnipperen.
Het creatieve deel van De Mekander is het keramieken,
schilderen en kaarsen maken. Wanneer u op zoek bent
naar een geschenkje voor een verjaardag, jubileum,
kerst, of wat voor thema dan ook. U kunt dat vinden bij
De Mekander. Er staat van alles bij ons in de “etalage”.
Wanneer u een grotere oplage wenst, dan stellen wij
het op prijs dat u het vroegtijdig doorgeeft, zodat wij
er met de cliënten in alle rust aan kunnen werken. Er
wordt nu ook nagedacht waar we een verkooppunt kunnen realiseren, dit zal naar alle waarschijnlijkheid in De
Deel aan de Atalanta komen. U bent van harte welkom
op onze locatie (Argusvlinder 2b) om eens binnen te kijken en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.

Stoelhoeken bundelen en inpakken.
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Uniekschaar’ opent in winkelcentrum
Oosterboer
Voor iedereen die niet zo handig is met een naaimachine, geen tijd heeft om zelf aan de slag te gaan of
om een kledingstuk een tweede leven te geven is er nu
‘Uniekschaar.’ Deze winkel voor kledingreparatie is sinds
begin februari gevestigd in winkelcentrum Oosterboer.
Mariam Tajik en haar man hebben voor de Oosterboer
gekozen omdat daar nog geen mogelijkheden waren
om kleding te laten repareren. ‘Mensen hoeven nu niet
meer naar de stad’, zegt Mariam. Ze biedt een groot
scala aan mogelijkheden om kleding aan te passen. Dat
varieert van vernieuwen, innemen, uitleggen korter
maken, herstellen en vermaken van elk gewenst kledingstuk. En voor wie die dat wil kan er kleding op maat
worden gemaakt. Ook het maken van gordijnen behoort
tot de mogelijkheden.

Wat doet Buurtgezinnen?
Stel het loopt niet lekker in je gezin. Je maakt je zorgen
en bent moe. Dan kan Buurtgezinnen een uitkomst zijn.
Gewoon een gezin in de buurt waarmee jij de zorg voor
je kinderen deelt, zodat jij op adem kunt komen.
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op
een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde
en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp
is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin
maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld
gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend
logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere
keer maatwerk.

Het echtpaar Tajik koos voor de naam ‘Uniekschaar’
omdat ze het uniek vinden een eigen bedrijf te hebben,
gestart in een unieke tijd.
De winkel bevindt zich op de plaats waar destijds een
Chinees afhaalrestaurant was gevestigd. Met kledingreparatiebedrijf ‘Uniekschaar’ is de laatste open plaats in
het winkelcentrum weer opgevuld.

Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in
hun buurt willen helpen. Dit kan een gezin met kinderen
zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen en stellen zonder kinderen zijn van
harte welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat
steunouders ervaring hebben met kinderen.
Je meldt je aan via de website: buurtgezinnen.nl.
Daarna komt de coördinator van Buurtgezinnen bespreken welke steun je nodig hebt of kunt geven. Vervolgens
brengt zij gezinnen die bij elkaar passen met elkaar in
contact. Daarbij is het erg belangrijk dat het klikt tussen
de gezinnen. We beginnen altijd met een proefperiode.
In Meppel is Geke Maes-van Buiten coördinator van
Buurtgezinnen. Ze is telefonisch bereikbaar op 0623100123 of per mail: geke@buurtgezinnen.nl
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Winter

Erik Jan Feenstra

Erik Jan Feenstra

‘’BrachioSNOWrus” Sjoerd Linde
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Erik Jan Feenstra

Een klein deel werd bewaard om het volgend jaar weer
uit te zaaien en het grootste deel was om soep van te
maken. Het afval ging bij ons naar de kippen. Het ras dat
mijn vader teelde is inmiddels nergens meer te vinden

Belevenissen van een
hobby kok

Mijn vrouw had nu inmiddels al op facebook laten
weten dat we deze soep wilden eten. Daar waren al
meerdere reacties op gekomen van mensen die graag
het recept wilden. Ze moesten wel even wachten op de
nieuwe wijkkrant.

Terwijl ik in de keuken bezig ben voel ik ineens tussen
mijn voeten het zachte warme lijfje van ons nieuw gezinslid. Wij hebben sinds kort voor twee of drie dagen in
de week een hond, een deeltijd hondje noemen we dat.

Ingrediënten
500 gram witte bonen.
hamschijf van 300 gram of 2 mooie karbonades.
1 grote winterwortel klein gesneden.
2 grote preien, wit en groen in ringetjes gesneden.
3 plakken knolselderij in blokjes.
1 grote ui in zijn geheel.
3 laurierblaadjes
10 jeneverbessen.
2 kippen bouillonblokjes.
2 maggiblokjes.

Dat kwam zo: een goede vriendin van ons wil al lang
graag een hond. En ook wij willen graag af en toe een
hond in huis. We willen echter ook vrij zijn om te gaan
en staan zoals het ons uitkomt. De vriendin is een lange
afstand wandelaar en daar past niet altijd een hond bij.
Dus in goed overleg zijn we tot deze constructie gekomen. Bevalt het niet dan lossen we dat natuurlijk op. En
natuurlijk wordt onze hond daar geen slachtoffer van.
Wij hebben jaren geleden 16 jaar lang een hond gehad
en weten dus waar we aan beginnen. Maar wat geeft
een pup van 12 weken een hoop werk. Ze is nog niet
zindelijk, dus gebeurt er af en toe weleens een ongelukje in huis. Wij noemen het maar een ongelukje, de pup
heeft hier geen weet van. Ze moet het nog leren, net als
nog heel veel andere dingen.

Was de bonen in een grote soeppan, voeg 3 liter water
toe en laat het minstens 24 u weken.
Voeg dan vlees, laurierblad, jeneverbes bouillonblokjes,
maggiblokjes en een heel ui toe. Breng dit aan de kook
en laat het zachtjes 2 u garen.
Haal het vlees uit de pan, doe alle gesneden groente
er bij en laat het nog een uurtje garen. Haal het vlees
uit de pan, verwijder het vet van het vlees en doe het
vlees kleingemaakt terug in de soep. Eventueel kunt u
gebakken spekjes bij het opdienen toevoegen.

Maar wat is dit leuk en gezellig in huis. Wat een jonge
hond nodig heeft is veel aandacht en wat krijg je hier
veel liefde voor terug. Ze is loyaal en accepteert je
onvoorwaardelijk en ze oordeelt niet. Het leven is voor
haar niet ingewikkeld, eten, spelen, knuffelen en heel
veel dingen ontdekken zijn wel zo’n beetje de belangrijkste dingen voor haar. Ook nu, ze voelt zich dan alleen
en zoekt iemand op en wil daar zo dicht mogelijk bij
liggen. Alleen gaat dat nu even niet. Ik ben begonnen
met het koken en ik zou zomaar op haar kunnen stappen dus breng ik haar maar naar haar slaapplekje, haar
vertrouwde bench.

P.S. In Limburg werd deze witte bonensoep veel gegeten
in de wintermaanden. In plaats van witte bonen kunnen ook bruine bonen gebruikt worden, echter de witte
boon die voor de soep gebruikt wordt is groter van
afmeting, daar worden ze ook op geselecteerd.
Nou lees ik tegenwoordig heel vaak in recepten dat
soepen gepureerd worden, ik vind dat zo jammer van
de smaken en de structuur van de ingrediënten die je
proeft. Dus……….. NIET PUREREN.

Ik ben nu de groente voor de maaltijdsoep aan het snijden. Witte bonensoep, zoals mijn moeder die maakte.
Mijn vader kweekte vroeger in zijn moestuin al witte
bonen om ze te drogen voor witte bonensoep. Zo was
het gebruikelijk dat er overal hobbykwekers waren en
nog zijn, die hun eigen zaadrassen in stand hielden door
ze te kweken en het gewas op kwaliteit te selecteren.
Wil je mooi gezond en sterk zaad houden dan moet dat
geselecteerd worden door het zaad te lezen. Dat wil
zeggen dat zaad dat minder mooi of kleiner dan de rest
is er uit gezocht werd. Dan werd er bij ons thuis een zak
zaad op tafel leeggegooid en we zaten dan met zijn allen
het slechte zaad er uit te zoeken. Dit was zeker niet mijn
grootste hobby vroeger, ik was veel liever buiten spelen.

Eet lekker,
Hay Janssen
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Controle afvalscheiding PMD Twee Kozijnen

De gemeente Meppel begint met intensievere controles
van PMD-containers. Dit is nodig, omdat er vaak verkeerde afvalstoffen in de containers terecht komen.
Om afkeur van ingezamelde partijen te voorkomen gaat
de gemeente Meppel de inhoud van de aangeboden
containers controleren. Als er iets verkeerds in zit, wordt
dit eruit gehaald en in een zak gedaan. De container
wordt vervolgens geleegd en de zak wordt bij de voordeur gezet, voorzien van informatie. Later in het jaar
zullen ook de andere containers in de controles worden
meegenomen.

In het kader van het project ‘Gracht in Beeld’ is het
beeld Twee Kozijnen door Henk van Gerner uit Den
Helder gerealiseerd. De Hoogeveense Vaart is beeldbepalend voor het gebied ten oosten van Rijksweg N32.
Toch eisen de Rijksweg en de Hoogeveenseweg door het
drukke verkeer de meeste aandacht voor zich op. Deze
situatie heeft mij geïnspireerd tot het maken van ‘Twee
Kozijnen’, dat bestaat uit twee achter elkaar geplaatste
rechthoekige vormen, waarvan de voorste naar rechts
kantelt en de achterste naar links. De totaalvorm die
hierdoor ontstaat, geeft door de symmetrie een beeld
van rust. De beweging daarentegen ontstaat door de
kanteling van de twee vormen, die de verkeersbewegingen op de Hoogeveenseweg en het Rumptigerpad
volgen. Beweging ontstaat ook door de interactie met
het water van de Hoogeveense Vaart. er vlak voor. Ook
geeft het door haar verticale karakter-de omgeving die
horizontaal van karakter is, een duidelijk accent. De afmeting is niet te groot en niet te klein. Passanten zullen
het waarnemen, doch het is niet te groot om er ‘menselijk’ contact mee te hebben. Daarbij, door haar eenvoud
is het snel te overzien. Ja, en wat is dan tenslotte de
relatie met de wijk Oosterboer. Je kunt het object ook
zien als een poort die de woonwijk met de buitenwereld
verbindt. Zo’n plek krijgt daardoor betekenis in beeldend opzicht.

Sudoku
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7 8

Bron: ‘In en Buiten Beeld- Kunst in de openbare ruimte
in Meppel’

2
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1
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6 3 5
5 1
7 9 4
4
Rebus

‘Twee Kozijnen’ langs de Hoogeveense Vaart
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“Het was zo fijn, dat hulp voor onze
tuin heel makkelijk geregeld kon
worden. We waren heel blij met het
resultaat.”

nu ook te vinden op de website van Wijkplatform Oosterboer Ezinge
Je kan nu nog makkelijker zoeken naar de hulpvragen
bij jou in de buurt via de website van het Wijkplatform
Oosterboer Ezinge. Iedereen kan wel eens een handje
extra gebruiken. Een klusje in huis of tuin, hulp met
de boodschappen of vervoer, samen een gezellig uitje
maken, of sportief bezig zijn met een maatje. Eenmalig
of voor langere tijd. Er zijn in Meppel en omgeving veel
mensen die iets voor een ander willen doen. Ook organisaties kunnen én willen je graag van dienst zijn.
Neem eens een kijkje:
https://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/hulpvragen/

“Gemakkelijke website waar je eenvoudig kunt reageren op aanvragen waar
jou interesse naar uitgaat.”

Rapportage Meppelvoorelkaar in 2020
In het jaar 2020 zijn er maar liefst 166 hulpvragen
gesteld en waren er 231 mensen die zich aanboden om
iets te doen via de website. Gemiddeld zijn er ongeveer
140 matches gemaakt. In 2020 zijn er meer nieuwe
gebruikers dan het jaar daarvoor. Dit komt vooral omdat
er dit jaar veel vrijwilligers zich hebben aangeboden iets
gaan doen voor iemand anders in de corona periode. In
maart 2020 was dit maar liefst 194% meer ten opzichte
van maart 2019. De gebruikers geven het platform een
7,2. De gemiddelde leeftijd van alle gebruikers was 45
jaar, waarin 75% vrouw is en 25% man.
De top 3 hulpvragen in 2020 :
Gezelschap
Tuin en natuur
Maatjes en buddy’s.
Feedback van gebruikers over Meppelvoorelkaar:

“Het helpt om op nieuwe ideeën te
komen van wat je kan gaan doen je ziet
ook aanbod waar je zelf niet aan gedacht
had.”

“Mooi opgezet. Gaaf idee. Veel variatie.
Fijne site en super manier om vraag
en aanbod samen te brengen. Meer
bekendheid geven en promoten. Veel
burgers weten nog niet af van deze site”

“Heb 2x een oproep gedaan en 2x hulp
gehad. Dit had ik niet gehad als deze
site er niet was. Ik zal er zeker weer
gebruik van maken. Bedankt”

Juist tijdens Coronaperiode is je hulp van harte welkom.
Iedereen is welkom en doet mee! Lijkt het jou ook leuk
om iets te doen voor iemand anders, of heb je hulp nodig? Neem eens een kijkje op Meppelvoorelkaar!!
Wil je meer informatie?
Mail naar
info@meppelvoorelkaar.nl
of bel naar
Lianne Dolstra 06-10199181
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Wijkvereniging Oosterboer
deelt kerstpakketten uit
Het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Ezinge laat op Facebook weten dat ze dit seizoen helaas
als verloren beschouwen. ‘Wij hebben daarom als
bestuur ook de keuze gemaakt om pas vanaf volgend seizoen, september 2021 weer onze activiteiten voort te zetten. Hopelijk zitten we dan weer in
de betere tijden met geen of weinig regels.
Het is en blijft een tijd van onzekerheid en daarom
hebben we deze drastische keus moeten maken.
Aangezien we met onze voorraden en inkopen etc
zitten gaan wij er voor om begin van het nieuwe
seizoen weer al onze leuke activiteiten voor jullie te
organiseren.
Wij hopen op jullie begrip, en wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe.
Tot in september 2021.’

Wijkgebouw voorlopig gesloten
Om corona onder controle te krijgen, is ingrijpen
noodzakelijk. Als wijkvereniging hebben we daarom
besloten om voorlopig te stoppen met ALLE activiteiten in wijkgebouw De Boerhoorn.
Alleen samen krijgen we corona onder controle!
Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze
moeilijke tijden. En heb aandacht voor elkaar.

Op de dag voor Kerst zijn 40 mensen verrast met
een pakket. Wijkgenoten waarvan we dachten
dat die met de feestdagen wel iets extra’s konden
gebruiken.
De pakketten zijn samengesteld dankzij medewerking van de winkeliers van Winkelcentrum Oosterboer. Zij hebben diverse producten gratis ter beschikking gesteld. Op een aantal adressen zijn ook
knuffels afgegeven, gekregen van Welzijn Mensenwerk van het Wijkteam Oosterboer.

Op de website van de wijkvereniging houden we
jullie op de hoogte van de stand van zaken.
Zodra het weer kan zullen we zo snel mogelijk proberen alles weer op te starten. We begrijpen dat de
activiteiten gemist worden.

Deze actie sloeg aan: iedereen was blij verrast. Wellicht dat het in 2021 herhaald wordt. Kent u iemand
die ook een dergelijk pakketje verdient? Geef dit
aan via:
info@wijkverenigingoosterboer.nl

Op deze plek willen we ook graag een oproep doen
voor NIEUWE BESTUURSLEDEN, wil je graag helpen
om de wijkvereniging levend te houden en heb je
goede ideeën, meldt je dan aan:
info@wijkverenigingoosterboer.nl
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meer groen,
dat kunnen we
samen doen

Dit is hoe het werkt:
- Je woont in de gemeente Meppel
- Maak een foto van het versteende gedeelte van de tuin
waar je groen wilt
- Koop geschikte planten en grond voor de door jou gekozen
plek. Let op of er zon komt en of het er nat of droog is
- Haal de tegel(s) weg. Schep wat van het zand weg en doe
er tuinaarde voor terug
- Graaf een gat en plant de planten. Druk de grond aan en
geef de planten direct water.
- Maak een foto van je nieuwe tuintje.
- Mail beide foto's en de bon van planten+grond en je
gegevens naar Steenbreek Meppel

100 EURO

De vergoeding is de helft van de
kosten met een maximum van

Je kunt een vergoeding krijgen
voor tuinplanten en -grond

Tegels eruit, planten erin

Waarom deze actie?
Minder tegels in tuinen en straten en meer
ruimte voor levend groen is belangrijk.
Groen zorgt voor een natuurlijke waterafvoer,
het beperkt hitte en zorgt voor biodiversiteit.
Groen is ook goed voor je eigen welzijn. Een
beetje meer groen en kleur in je tuin brengt
meer leven; vlinders, bijtjes, vogels èn je
kunt genieten van de geur van bloemen en
kruiden.

- steenbreekmeppel@gmail.com
- www.facebook.com/
MeppelGroenerMaken

geldig in 2021 op=op
actievoorwaarden op
meppel.nl/steenbreek

een actie van
Steenbreek
Meppel

