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Welkom

Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge heet de nieuwe 
bewoners van de Dahliastraat van harte welkom: ‘Veel 
woonplezier gewenst.’ In de afgelopen maanden zijn 25 
nieuwe sociale huurwoningen in de Ezingebuurt ge-
bouwd. Voor de woningen bestond grote belangstelling. 
Hans Veldman, projectleider bij Woonconcept, liet bij 
RTV Meppel weten dat er voor de woningen vierhon-
derd gegadigden waren. Het geeft de behoefte aan deze 
woningen aan.

De huurprijs van de woningen ligt onder de huurtoe-
slaggrens, dat betekent dat er huurtoeslag kan worden 
aangevraagd. De woningen liggen naast het station en 
dichtbij de binnenstad en voorzieningen, een aantrek-
kelijke locatie.

De woningen worden energieneutraal, dit betekent dat 
ze evenveel energie opwekken als dat er bij normaal 
gebruik wordt verbruikt. De woningen zijn voorzien van 
zonnepanelen, heel goed geïsoleerd en hebben geen 
gasaansluiting waardoor ze betaalbaar zijn en comforta-
bel wonen. De woningen zijn verdeeld over vier blokken 
en vormen samen een groene, ruim opgezette buurt. 
Hans Veldman: ‘In samenwerking met de omwonenden, 
het onderwijspark Ezinge en de gemeente hebben we 
het plan voor deze woningen gemaakt. Met het onder-
wijspark zijn bijvoorbeeld goede afspraken gemaakt 
over het verkeer naar de woningen.’
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Najib Ouaamar
Wijkregisseur

Najib Ouaamar is de nieuwe wijkregisseur voor de Oos-
terboer en Ezinge. Hij is de opvolger van Henk den Toom 
die eind maart met pensioen ging na elf jaar als wijk-
regisseur te hebben gewerkt in beide wijken. Ouaamar 
neemt dus zijn gebied over. De overdracht van de werk-
zaamheden is al enige tijd  achter de rug. Een periode 
die gebruikt is om kennis te maken, niet alleen met het 
gebied maar ook met de leden van het Wijkteam en het 
Wijkplatform waarmee regelmatig overleg is. 

Helemaal nieuw zijn de werkzaamheden voor Najib 
niet. Net als zijn voorganger is hij al elf jaar elders in 
de gemeente Meppel werkzaam geweest in dezelfde 
functie. In al die jaren hebben beiden veel met elkaar 
opgetrokken. Ouaamar heeft als introductie enkele 
weken met Den Toom meegelopen, zelfs letterlijk door 
beide wijken. ‘Henk vertelde mij op hoofdlijnen een 
stukje geschiedenis. Hij heeft me enthousiast gemaakt 
om te kiezen voor deze wijken. Er zijn veel initiatieven, 
maar er zijn ook knelpunten om aan te pakken. Voor 
mij werd duidelijk waar ik aan de slag ga. Hoe dan ook: 
ik heb er zin in. Er staat veel in de planning. Gelet op de 
wijkaanpak in de Oosterboer is er veel reuring richting 
toekomst. Er zijn opgaven en ik wil een rol spelen in het 
proces.’

Leefbaarheid
‘In Ezinge zie je de dynamiek van de scholencampus. 
Er is nieuwbouw aan de Dahliastraat en na Corona zijn 
er weer volop sportactiviteiten op het sportpark. Er is 
genoeg te doen en de vraag is altijd hoe de bewoners bij 
ontwikkelingen te betrekken. Het is niet altijd mogelijk 
om te werken volgens vaststaand beleid. Het gaat om 
de uitkomst. Die moet bevredigend zijn en in het belang 
van de mensen. Belangrijk is de leefbaarheid up-to-
date te houden, aan te passen aan de behoefte van de 
mensen en eigen ideeën met de bewoners oppakken.’ 
Najib geeft als voorbeeld het Groene Hart in de Oos-
terboer waar bewoners wat aan het groen willen doen. 
De vraag is hoe plannen op elkaar afgestemd kunnen 
worden. Hoe kun je bijvoorbeeld huurders betrekken 
bij de warmtetransitie. Woonconcept doet daar al wat 
aan. Maar er staat veel meer in de planning. Denk aan 
de wijkaanpak in de Oosterboer. Wat mij opvalt is dat er 
veel energie in de wijk zit’, constateert Ouaamar. 

Spreekuur
Niet alles zal hetzelfde blijven. Najib Ouaamar is van 
plan om het spreekuur weer in te voeren. Dat is een 
tijdje geleden geschrapt omdat er niet veel animo voor 
was. Nu is er, mede als gevolg van de corona, weer 
behoefte aan. De problematiek bij sommige bewoners 
is toegenomen. ‘Bereikbaarheid is belangrijk’, weet 
Ouaamar. ‘Ik wil me dus hard maken voor een inloop in 
het Wijkpunt ook al komen er maar een paar mensen. 
Mensen kunnen aankloppen voor sociale thema’s en 
knelpunten in de wijk.’ Voor meldingen en klachten over 
de openbare ruimte kan men rechtstreeks contact opne-
men met de gemeente Meppel: telefoon 140522. 

Najib Ouaamar wil zich inzetten voor de bewoners, met 
ze in contact komen: ‘Het is belangrijk dat we elkaar 
over en weer leren kennen. Ik wil er zijn voor mensen.’

Najib Ouaamar is 23 jaar werkzaam in de gemeente 
Meppel. Hij werd 11 jaar geleden samen met Henk 
den Toom gevraagd om wijkregisseur te worden.
Dat was destijds een nieuwe functie bij de ge-
meente in het kader van het wijk- en buurtgericht 
werken. Hij werd wijkregisseur in de wijken Koe-
dijklanden en Berggierslanden. Eind vorig jaar viel 
hij wegens ziektevervanging tijdelijk in in de wijk 
Centrum. Een wijkregisseur is vooral een verbin-
dende schakel tussen bewoners, bewonersgroepen 
en de gemeentelijke organisatie. Daarnaast verte-
genwoordigt de wijkregisseur de gemeente in het 
Wijkteam dat verder bestaat uit sociaal werker, de 
wijkverpleegkundige, wijkagent, toezichthouder en 
de woonconsulent van Woonconcept.
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Onthulling 
overzichtsborden

Woensdag 31 maart onthulden wijkwethouder Jaap 
van der Haar en Fred Hofstra, bestuurslid van Stichting 
Waarborgfonds Meppel, een van de overzichtsborden 
die verwijzen naar een veertigtal kleinere bordjes met 
een QR code die in de Oosterboer en Ezinge zijn opge-
hangen. Op de plattegronden op de overzichtsborden 
zijn de plaatsen aangegeven waar de bordjes te vinden 
zijn.

Wijkwethouder Jaap van der Haar bij het zojuist 
onthulde overzichtsbord.

Voordat de Meppeler vlag werd verwijderd, toonde 
Van der Haar zich enthousiast over het initiatief van 
het Wijkplatform. ‘Het begint met het initiatief van het 
wijkplatform. Het is goed om op deze manier  de histo-
rie zichtbaar te maken. Er is al veel verloren gegaan in 
de afgelopen jaren. We hebben nu veel meer oog voor 
waardevolle zaken. In Meppel is daar aandacht voor. 
Daar ben ik heel blij mee. In de gemeente Meppel heb-
ben we een begin gemaakt met het Erfgoedbeleid. Er 
komt een nota om het beleid daarover vast te leggen,’ 
aldus Jaap van der Haar.

Fred Hofstra, bestuurslid van de Stichting Waarborg-
fonds, had complimenten over hetgeen is gerealiseerd: 
‘Als Waarborgfonds ondersteunen we graag dit soort 
initiatieven. Enthousiaste mensen die samen iets moois 
tot stand brengen waar veel Meppelers plezier aan 
beleven. Ik feliciteer graag de organisatie, het Wijk-
platform Oosterboer Ezinge, met de realisatie van dit 
initiatief. Meppel is er weer een stukje mooier/beter/
completer door geworden.’

Het project is niet alleen mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van ‘Stichting Waarborgfonds 
Meppel’, maar ook van ‘Stichting Het Burgerweeshuis 
Meppel’ en de gemeente Meppel. Speciale dank gaat 
uit naar de Stichting Oud Meppel voor het beschikbaar 
stellen van fotomateriaal. De codes op de bordjes zijn 
onafhankelijk van elkaar in de Oosterboer en Ezinge te 
bekijken. Elders in deze wijkkrant zijn een tweetal wan-
delroutes te vinden. 

Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge wil u graag laten 
kennismaken met bijzondere plaatsen in beide wijken. 
De onderwerpen zijn heel divers. Zo komen bij uw 
wandeling door beide wijken bijvoorbeeld rijksmonu-
menten, kunstwerken, scholen, bedrijven, instellingen 
en zaken waar u anders aan voorbij zou lopen aan de 
orde. Soms betreft het situaties uit het verleden. De 
foto’s zorgen voor verduidelijking. Het zou leuk zijn als 
er aanvullende informatie of foto’s bij het Wijkplatform 
binnenkomen. De teksten bij de bordjes kunnen we dan 
actualiseren: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 

Fred Hofstra maakte van de gelegenheid gebruik 
om het Waarborgfonds onder de aandacht te 
brengen. ‘Het Waarborgfonds staat voor financieel 
ondersteunen van initiatieven, doelen en instel-
lingen in de gemeente Meppel op het gebied van 
culturele, sociale en maatschappelijke aard welke 
toegankelijk zijn voor publiek. De laatste jaren is 
er tussen de drie- en vierhonderdduizend euro per 
jaar aan donaties uitgekeerd. Het Waarborgfonds is 
dus zeer relevant voor de Meppeler samenleving. 
Het Waarborgfonds bestaat al bijna 150 jaar en we 
zullen nog vele jaren ondersteuning blijven geven 
aan mooie initiatieven.’

In het programma ‘Op tjak’ besteedde RTV Drenthe 
aandacht aan het project. Verslaggever Robbert Oosting 
in gesprek met Janet van Veen.
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Ezinge
De wandeling begint bij het overzichtsbord aan het be-
gin van de Ezingerweg. Op het bord kunt u de QR code 
scannen. De QR bordjes zijn bevestigd aan lantaarn-
palen of verkeersborden. Rolstoelers kunnen de code 
scannen op de sticker onderaan de palen. Lengte van 
de wandeling: ongeveer 2 kilometer.
Ezingerweg vervolgen. De QR bordjes hangen rechts 
van de weg: ‘Winkels op Ezinge’, ‘Bedrijvigheid in de 
spoorzone’, ‘Het station’, ‘NCZ’ en ‘Twee leeuwen’. 
Linksaf Ambachtsweg: ‘Gebroeders Sterenberg’, ‘Hart 
van Ezinge’ en ‘Scholenpark Ezinge’. 
Doorlopen tot de overgang naar het hoofdveld van 
Alcides: ‘Sportpark Ezinge’. 
Na het lezen van het QR-bordje omkeren en rechtsaf de 
Leliestraat in: ‘Van voetbalkantine tot Buurthuis’.
Halverwege de Leliestraat oversteken naar de Tulpen-
straat. Op de hoek van de Tulpenstraat: ‘Speeltuinver-
eniging Oost End’. 
Tulpenstraat vervolgen tot ‘Ezingeschool’. 
Linksaf Anjelierstaat: ‘BBB’. 
Rechtsaf Ezingerweg tot overzichtsbord: einde wande-
ling! 

Twee wandelingen 

Oosterboer
De wandeling begint bij het overzichtsbord op de hoek 
De wandeling begint bij het overzichtsbord op de hoek 
van het Rumptigerpad en de Brandemaat. Op het bord 
kunt u de QR code scannen. De QR bordjes zijn beves-
tigd aan lantaarnpalen of verkeersborden. Rolstoelers 
kunnen de code scannen op de sticker onderaan de 
palen. Lengte van de wandeling ongeveer 3,5 kilometer. 
Rumptigerpad volgen: ‘Van Diaconessenhuis tot Isala’, 
’Sergeant Swart’ en ‘Rumptigerbrug’.
Rumptigerpad volgen: ‘Van Diaconessenhuis tot Isala’, 
’Sergeant Swart’ en ‘Rumptigerbrug’.
 Linksaf Oosterboerweg en rechtsaf fietspad naar de Le-
pelaar. Vlak voor Oosterbroekenweg linksaf wandelpad 
volgen tot aan de Oosterboerweg. ‘Bijen- en vlinderpa-
radijs’ en ‘Oosterboerweg 33’. 
Oosterboerweg volgen: ‘De Erfsteen’, ‘Oosterboerweg’, 
‘Manege Oosterboer’, ‘Oosterboerschool’. Einde Ooster-
boerweg rechtsaf Bruggestuk daarna linksaf De Kampen. 
 Op de kruising met de Brandemaat: ‘Oud en nieuw Oos-
terboer’. 
Linksaf richting overzichtsbord Rumptigerpad, einde 
wandeling!
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Flitsende start

Burgemeester Korteland op de duofiets.

Met een flinke demarrage markeerde burgemeester 
Richard Korteland  de start van het project ‘Duofietsen’. 
Een start die een aantal keren is uitgesteld. Nu de coro-
namaatregelen versoepelen kan de stichting eindelijk 
van start. Voor het bestuur van de ‘Stichting Duotrap-
pers Meppel e.o.’ overigens een periode die gebruikt 
werd om bestuurlijk de zaak op poten te zetten. Vanaf 
nu kunnen een aantal vrijwilligers gaan fietsen met 
mensen die daartoe minder in staat zijn. Een coördina-
tor brengt vraag en aanbod bij elkaar. De stichting kan 
beschikken over een viertal fietsen die verspreid over 
Meppel inzetbaar zijn. Voorzitter Jan Dijkstra van de 
stichting memoreerde ten overstaan van Korteland nog 
dat een van de fietsen aangeschaft kon worden door 
een bijdrage uit het aanjaagfonds. Deelname is gratis. 
Wekelijks kunnen vanaf nu zo’n veertig mensen ge-
bruikmaken van de fietsen. Er is nog plaats voor enkele 
vrijwilligers. 

Meer info: www.duotrappersmeppel.nl

Hondenspeelplaats
De Gemeente Meppel heeft Meppel breed via diverse 
kanalen vragen/opmerkingen ontvangen over locaties 
met betrekking tot speelplekken voor honden en of 
gebieden waar eventueel de honden wel/niet aange[1]
lijnd hoeven te worden. Ook bereiken ons vragen of 
verzoeken tot handhaving op het gebied van loslopende 
honden. De Gemeente Meppel heeft al deze info bij 
elkaar gebracht en onderzoekt welke mogelijkheden er 
liggen en hoe dit past binnen het bestaand beleid. Via 
de wijkkrant wordt u op de hoogte gehouden en mee-
ge[1]nomen in de verdere ontwikkelingen. Wilt u hier 
zelf ook iets over kwijt dan kunt u dit via mail kenbaar 
maken via postbus@meppel.nl; t.a.v. de wijkregisseur 
Oosterboer. Uiteraard kunt u ook op de donderdagen 
binnenlopen bij het inloopspreekuur op de donderda-
gen van 15.30 t/ 16.30 uur (Osseweide 1B)

Rebus

Pilot Groene Hart gaat van start
Woensdagavond 19 mei heeft een groep enthousiaste 
bewoners van het Groene Hart (parkje Bevrijdingslaan/
Bezettingslaan) samen met Gemeente Meppel en Wel-
zijn MensenWerk gebrainstormd over de (her)inrichting 
van het Groene Hart.
De uitdaging was om niet vanuit knelpunten te den-
ken maar vanuit kansen. Dit betekent dat de buurt de 
komende tijd plannen kan maken, wat uiteindelijk zal 
resulteren in een buurtplan. Er zijn al leuke ideeën 
geopperd maar om het buurtplan te gaan vullen gaat er 
een wijkschouw plaatsvinden: een wijkwandeling om 
de mogelijkheden te onderzoeken. Afhankelijk van de 
maatregelen zal de wijkwandeling binnenkort plaatsvin-
den.
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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 vooruitkijken, 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. Dit vraagt om een actieve aanpak van de 
gemeente: de ‘wijkaanpak Oosterboer’.
 
Meedenkperiode in februari
In februari heeft de gemeente samen met het Wijkplat-
form een meedenkperiode georganiseerd. Op verschil-
lende manieren konden bewoners en partijen mee-
denken over de thema’s van de wijkaanpak. Met onder 
meer enquêtes, een jongerenspel, doorgeefboekjes op 
school en digitale brainstormsessies zijn veel wensen 
en ideeën opgehaald. De opbrengst van de meedenk-
periode is verzameld in een participatieverslag. U kunt 
deze vinden op de website van het wijkplatform: www.
wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaanpak

Dit jaar randvoorwaarden bepalen
De opbrengst van de meedenkperiode is in maart in de 
gemeenteraad besproken. Aan de hand van een aantal 
vragen zijn raadsleden met elkaar in gesprek gegaan. 
Bijvoorbeeld over welke thema’s zij belangrijk vinden 
voor de wijkaanpak en op welke manier de gemeente 
met de wijk wil samenwerken.  
In de loop van dit jaar bepaalt de gemeente de rand-
voorwaarden voor de wijkaanpak. Daarbij hoort ook een 
besluit over het budget voor de wijkaanpak en in welk 
tempo de gemeente aan de slag wil en kan. Na besluit-
vorming over de randvoorwaarden, kan de wijkaanpak 
van start. 

Ondertussen aan de slag 
Ondertussen bekijkt de gemeente samen met Welzijn 
Mensenwerk en het Wijkplatform welke acties nu al 
mogelijk zijn. Daarbij worden de wensen en ideeën 
betrokken die in de meedenkperiode zijn genoemd. 
Bijvoorbeeld over activiteiten in de wijk, verduurzaming 
van huizen en knelpunten in de wijk. Twee acties zijn nu 
al in beeld: de aanpak van  enkele speelplekken in de 
Verzetsbuurt en de Pilot Groene Hart. 

Vervangen speeltoestellen Verzetsbuurt

De gemeente bekijkt dit jaar de aanpak van twee 
speelplekken aan het Sint Pietersland en het Woltinge-
pad. Daarnaast wordt de speelplek in het Groene Hart 
(Bevrijdingslaan) door de gemeente vernieuwd. Bij de 
aanpak van de speelplekken worden alle kinderen uit de 
buurt betrokken. Zij krijgen binnenkort een brief van de 
gemeente hierover. Bij de aanpak van de speelplekken 
kijkt de gemeente naar verbinding met de thema’s van 
de wijkaanpak. 

Pilot Groene Hart
Het hart van de Bevrijdingslaan en Bezettingslaan wordt 
het Groene Hart genoemd. In de meedenkperiode is 
een digitale buurtsessie geweest voor bewoners uit het 
Groene Hart. Dit omdat hier al wat langer problemen in 
met name het groen, bekend zijn. In de buurtsessie zijn 
knelpunten en wensen benoemd. Deze gingen over bij-
voorbeeld openbare ruimte en parkeren, maar ook over 
wonen en verduurzaming. Op 19 mei was een tweede 
buurtsessie. De gemeente en de aanwezige buurtbe-
woners hebben afspraken gemaakt voor het maken van 
een buurtplan. Het Groene Hart wordt een pilot voor de 
wijkaanpak. De gemeente wil samen met betrokkenen 
leren van het proces, om dit straks in de wijkaanpak 
verder uit te rollen. Een weergave van de buurtsessie op 
19 mei vindt u elders in de wijkkrant. 

Wilt u zelf aan de slag? 
Wilt u een actieve rol spelen bij de wijkaanpak? Mis-
schien heeft u interesse in het verduurzamen van uw 
buurt of wilt u meepraten over ouder worden in de 
wijk? Of heeft u een goed idee om de biodiversiteit in 
uw omgeving te vergroten? U kunt ook meedenken met 
de gemeente en het Wijkplatform over de wijkaanpak 
in de bewonerswerkgroep. Laat het de gemeente weten 
via postbus@meppel.nl

Pilot Groene Hart gaat van start
Woensdagavond 19 mei heeft een groep enthousiaste 
bewoners van het Groene Hart (parkje Bevrijdingslaan/
Bezettingslaan) samen met Gemeente Meppel en Wel-
zijn MensenWerk gebrainstormd over de (her)inrichting 
van het Groene Hart.
De uitdaging was om niet vanuit knelpunten te den-
ken maar vanuit kansen. Dit betekent dat de buurt de 
komende tijd plannen kan maken, wat uiteindelijk zal 
resulteren in een buurtplan. Er zijn al leuke ideeën 
geopperd maar om het buurtplan te gaan vullen gaat er 
een wijkschouw plaatsvinden: een wijkwandeling om 
de mogelijkheden te onderzoeken. Afhankelijk van de 
maatregelen zal de wijkwandeling binnenkort plaatsvin-
den. 

Wijkaanpak Oosterboer
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Waarschuwing

Dit bord staat bij een hondenuitlaatzone. Een hond mag 
daar poepen. Het baasje hoeft in de uitlaatzone de poep 
niet op te ruimen. Het is een misverstand dat een hond 
daar vrij mag rondlopen. Overal in Meppel moeten hon-
den aangelijnd zijn dus ook in een hondenuitlaatzone. 
De eigenaar van een loslopende hond kan een boete 
krijgen. Toezicht op het naleven van de regels is aange-
scherpt.

Afscheid wijkregisseur

Henk den Toom heeft op zijn laatste werkdag een atten-
tie gekregen namens het Wijkplatform. Als de omstan-
digheden dat weer toelaten zal persoonlijk afscheid 
genomen van de wijkregisseur.

Kranslegging
Maandagmorgen 10 mei 2021 was de kranslegging bij 
het monument ter nagedachtenis aan Sergeant Swart 
aan het Rumptigerpad. Hij kwam om bij de oorlogs-
handelingen tijdens de inval van de Duitsers in 1940. 
Marieke Bonen, directrice basisschool De IJsvogel, en 
Piet van Dijk, directeur Kindcentrum Anne Frank legden 
een krans. Leerlingen van beide scholen, die net als 
vorig jaar niet bij de kranslegging aanwezig konden zijn, 
hebben het monument geadopteerd. Wethouder Henk 
ten Hulscher legde een bloemstuk namens de gemeente 
Meppel.

Jonge meerkoeten op het nest. Foto: Erik-Jan Feenstra
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Meppeler Kookboek 
De ‘Werkgroep Fairtrade’ verzamelt recepten die te 
bereiden zijn met fairtrade producten. 
Heeft u een lekker recept waarin u fairtrade producten 
gebruikt, stuur dat recept dan op naar postbus@mep-
pel.nl of lever het in bij de Wereldwinkel in de Wold-
straat.
Met de recepten wordt een Meppeler Kookboek ge-
maakt dat later dit jaar beschikbaar komt. 
Inzenden kan tot 1 september 2021. Onder de inzendin-
gen verloot de ‘Werkgroep Fairtrade’ een leuke prijs.

Vakantieopvang huisdieren
Op Kinderboerderij Het Erf kun je tegen vergoeding 
gebruik maken van vakantieopvang voor kleine huisdie-
ren (met uitzondering van honden, katten en reptielen). 
Ook kun je op de Kinderboerderij terecht voor zelfge-
maakte jam van oud-Hollandse fruit rassen. Voor vrije 
uitloopeieren, biologische aardappelen, walnoten kun 
je ook bij Het Erf terecht. Af en toe staan er ook op de 
verkoopkar producten die we samen met de cliënten 
maken. Deze artikelen zijn leuk en goedkoop als cadeau 
weg te geven.

Kinderboerderij Het Erf is onderdeel van De Baander en 
ligt aan de stadsrand van de wijk Oosterboer in Meppel. 
De Baander bestaat verder uit de manege van  Stichting 
Paardrijden Gehandicapten Meppel. Op de kinderboer-
derij werken dagelijks mensen met een verstandelijke 
beperking.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 
16:00 uur.
Adres: Oosterboerweg 35a - 7943 KE Meppel
t (0522) 23 61 07
kinderboerderij.meppel@vanboeijen.nl

Het Baken
Trude van Assem omschrijft haar creatie als een soort 
vuurtoren als herkenning voor de Meppelers en met 
name voor de bewoners van de Oosterboer. “Ik kwam 
op het idee doordat deze wijk ver van Meppel af lag 
en dus een baken nodig had dat de mensen die hier 
woonden zouden kunnen zien. Helaas mocht de mast 
niet hoger. Ik had graag een nog nadrukkelijker zichtbaar 
‘baken’ gehad. 
Samen met een adviseur van de Adviescommissie 
Beeldende Kunst van de provincie Drenthe, kozen zes 
bewoners het ‘baken’, nou ja, baken? Natuurlijk heeft 
een lange lantaarnpaal, gestut door een mast die daar 
tegenaan staat, met een rood neonlicht bovenin, wel 
iets van zo’n ‘toren’. Maar toch ook weer niet. Het licht 
in deze masten bestaat uit twee neonlijnen die vanaf de 
top ongeveer een meter naar beneden lopen. Dat is niet 
het soort licht dat wordt verspreid door vuurtorens. Er 
is nog een ander verschil: het geografische baken is wat 
mij betreft secundair. Ik heb mijn werk dan ook geen 
naam gegeven. In eerste instantie verbeeldt mijn object 
de verbinding met het universum.” Vermeldingswaard is 
dat zelfs het bestemmingsplan voor het kunstwerk, met 
een hoogte van 13 meter, gewijzigd moest worden. Op 
vrijdag 27 maart 1997 was de onthulling.
Bron: ‘In en buiten beeld - Kunst in de openbare ruimte 
in Meppel’

Het Baken staat op de hoek van de Citroenvlinder en de 
Sleedoornpage.
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De klok van de kok
Al vele jaren bewaar ik een mooie oude wandklok. Ei-
genlijk wil ik hem niet meer in mijn huis hebben hangen, 
we hebben er geen plekje meer voor. De klok heeft een 
prachtig geluid maar is wel erg luid,  het tikken is in ons 
huis te duidelijk te horen. De klok ligt dus al jaren in 
een doos in de schuur en eigenlijk had hij al lang in de 
kringloop moeten liggen. Maar door mijn herinneringen 
aan deze klok kon ik er geen afscheid van nemen. Het 
is al jaren geleden dat ik kwam te werken in een jon-
gensinternaat te ’s-Hertogenbosch. Het was mijn eerste 
baan. Lang geleden was dit internaat een weeshuis. 
Hier verbleven toen sinds 1922 kinderen die door een 
of andere reden niet thuis konden wonen of geen thuis 
meer hadden. Het was een groot oud gebouw met twee 
binnenplaatsen waaraan de verschillende groepsruimtes 
lagen. In het midden van het gebouw was een kapel. Er 
waren ook nog een grote keuken, een wasserij en een 
kapel waar op zondag een dienst voor de bewoners en 
personeel werd gehouden. Er waren ook wat kantoren 
en nog een feestzaal. Verder nog wat ruimtes die al 
tijden niet meer gebruikt werden.
Toen ik er kwam te werken werd er elders in de stad 
gebouwd aan een totaal nieuwe opzet met kantoren en 
apart daarvan grote woningen (iedere groep bestond 
uit 16 kinderen) geïntegreerd in de wijk. Net zo iets als 
wij hier in de Oosterboer zien bij de gebouwen van Het 
Erf (Vanboeijen). Het oude gebouw had vele gangen, 
trappen en kelders en zolders waar je normaal niet kon 
komen omdat deze ruimtes afgesloten waren. Daarvoor 
moest je beschikken over een speciale sleutel (Tevens 
de voordeursleutel) en die had ik toen zo graag willen 
hebben. Ik word namelijk erg nieuwsgierig naar afge-
sloten ruimtes in oude gebouwen en naar kelders en 
zolders waar vast erg leuke oude voorwerpen kunnen 
liggen. Ik nam me voor om mijn kans af te wachten. De 
klok waar dit verhaal over gaat hing gewoon zichtbaar in 
de kapel, het was nog in de tijd dat er nog overal klok-
ken gebruikt werden. 
Tegenwoordig met onze mobieltjes zijn klokken in 
openbare ruimtes zeldzaam. Dus die klok die in de kapel 
hing ligt nu bij mij in de schuur in een doos. Al jaren. Dat 
kwam zo. Mijn kans om in de afgesloten ruimtes te neu-
zen is later toch gekomen toen ik helemaal alleen in het 
internaat werkzaam was. Het was in de schoolvakantie. 
De kinderen, behalve de jeugd die al een baan hadden, 
waren allemaal op vakantie.

Dus het gebouw was, op dit kleine groepje na, gesloten. 
Aangezien ik de late dienst had moest ik ook de voor-
deur sluiten en dus had ik de voordeursleutel. Wij werk-
ten in die tijd 24 uur achter elkaar. Dat wil zeggen dat 
je een late dienst een slaapdienst en een vroege dienst 
achter elkaar deed. Dit was heel gewoon in die tijd, 
gewerkte uren werden niet genoteerd. We werkten met 
drie mensen 24 uur per dag en zeven dagen in de week 
het hele jaar door. Bij ziekte of vakantie van je collega 
werkte je dus gewoon meer. Je had je vaste maandsala-
ris met daarbij onregelmatigheidstoeslag. Het gebeurde 
wel eens dat ik zoveel uren achter elkaar aan het werk 
was dat mijn vrouw `s avonds ook op mijn werk was. Dat 
was heel gewoon en werd geaccepteerd.
Maar… dus die klok, toen `s avonds iedereen in bed lag 
ben ik eindelijk eens gaan kijken op de zolders. En in-
derdaad daar kon je heel wat leuke aparte voorwerpen 
verzamelen als je daar zou mogen komen. Daar lagen 
dus voor zover ik me nog kan herinneren keurig op een 
rij, wel 10 of 15 mooie oude wandklokken, ook heb ik 
daar een grote oude toverlantaren gezien. 
Later bij de verhuizing naar de nieuwbouw is nog 
gevraagd om een verkoop van oude spullen te houden 
voor het personeel, maar dat werd  geweigerd. Alles 
ging naar een opkoper. Wat had ik toen spijt dat ik niet 
eerder van de situatie gebruik had gemaakt. Er zijn toch 
nog wel enkele collega’s zo slim en brutaal geweest om 
e.e.a. als aandenken mee te nemen. Na de verhuizing 
zijn de gebouwen deels gesloopt en verbouwd tot kan-
toren.
Weer enkele jaren later, we woonden inmiddels in 
nieuwe grote woonhuizen, verhuisde ik met mijn groep 
kinderen naar een leeggekomen groepswoning. In het 
souterrain van die woning was een nog maar spaarzaam 
ingerichte hobbyruimte en daar lag op een kast onder 
het stof, een vergeten oude wandklok. Ik zag dat dit de 
klok was die tot op het laatst in de kapel in het oude in-
ternaat gebouw had gehangen. Daar hoefde ik niet lang 
over te denken. Ik heb de klok meteen meegenomen, 
opgeknapt en jarenlang liefdevol gekoesterd. Deze klok 
heeft bij ons in huis op verschillende plekken gehangen 
en wacht al geruime tijd op een nieuwe plek. Ik heb 
hem nu al meer dan 45 jaren bewaard
voor de liefhebber die ik ooit tegen kom en die er een 
mooie plek voor heeft. En die liefhebber ben ik dus heel 
onverwacht onlangs tegengekomen. 
De klok is in goede handen en hangt samen met tiental-
len andere klokken samen mooi te zijn. Dus beste lezers, 
dit verhaal laat zien dat je geboden kansen moet pak-
ken. En dat geldt niet alleen voor klokken.
Als ik aan het koken ben maak ik natuurlijk ook gebruik 
van een klok of een kookwekker. Tegenwoordig kun je 
zelfs een kookplaat op een bepaalde tijd zetten. Bij het 
bereiden van je eten zijn kooktijden erg belangrijk.   

Belevenissen van een
 hobbykok
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Curry van groene mango en vis 

Ingrediënten:
 375 ml kokosroom
1 tl groene currypasta
1 stengel citroengras, kneus door met de achterkant van 
je vleesmes op het citroengras te slaan, of neem ½ tl 
gedroogd citroengras geweekt in water tot dit zacht is.
4 limoenblaadjes
1 groene (onrijp voor de zurige smaak!) mango in plak-
ken 5 ml dik of erg zure appels.
500 gr stevige visfilet in blokjes van 5 cm
1 eetlepel palmsuiker of bruine suiker
2 eetlepels vissaus 
1 eetlepel azijn

een handje verse korianderblaadjes.
Breng de kokosroom met de currypasta, limoen-
blaadjes en citroengras aan de kook en laat 5 
minuten sudderen. Voeg dan de mangoschij-
ven toe en laat nog eens 3 minuten sudderen.                                                                                          
Haal de stengel citroengras en de limoenblaadjes er uit. 
Voeg vervolgens de suiker, de vissaus en de vis toe  en 
laat nog eens 4 minuten sudderen tot de vis gaar is. 
Roer tenslotte de azijn en de koriander er door. Lekker 
met rijst. 

Eet lekker!

Hay Janssen.

Inloopspreekuur
Het Wijkteam gaat weer starten met een inloopspreek-
uur. Heeft u vragen over het groen, wonen, hulp of 
zorg? Wij zijn donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
te vinden in het Wijkpunt.

Van links naar rechts: Karin Roosendaal (buurtmaat-
schappelijk werker), Yvonne Murris (buurtopbouw-
werker), Ewoud Bos (Woonconsulent), Najib Ouaamar 
(wijkregisseur), Mohammed El Mourabet (handhaving) 
Kevin van der Waard (wijkagent) en Eline van Eunen 
(wijkverpleegkundige).

Bankjesroute (nieuw!)
Kent u onze bankjesroutes al? Wij hebben vanaf Wijk-
punt Oosterboer verschillende routes uitgezet in onze 
wijk: van bankje naar bankje, gerangschikt op het 
aantal stappen die per route gemaakt wordt. U kunt de 
informatie en het boekje met de routes ophalen bij het 
Wijkpunt Oosterboer. Eventueel kunt u ook een ther-
moskannetje koffie/thee meenemen om samen met uw 
loopmaatje een kopje koffie/thee te nuttigen op een 
van de bankjes.
Kom in beweging en ga lekker op stap!

Wijkpunt Oosterboer is geopend op maandag, dinsdag 
en donderdag van 9.00 tot 16.30.

Sudoku
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De werkgroep Groen van het Wijkplatform Oosterboer 
Ezinge is ook vertegenwoordigd in het KT Steenbreek en 
heeft een werkgroep voor het Bijen- en Vlinderparadijs 
in het ringpark bij de Oosterbroekenweg. Daarnaast 
willen we ook graag aansluiten bij het initiatief van de 
gemeente Meppel voor de bijenoases. Hiervoor zijn in 
april al 2 sessies geweest voor geïnteresseerden om hier 
als bewonersgroep aan mee te doen. 

Wat wordt bedoeld met deze bijenoases?
Gemeente Meppel wil dit jaar aan de slag met bijen-
oases. Plekken in de openbare ruimte die geschikt(er) 
worden gemaakt voor de vele bijen die er zijn, maar die 
het ook moeilijk hebben. Er zijn diverse wilde bijen met 
alle hun eigen behoeften of leefwijze. Voedsel vocht 
en voortplanting –alle hebben hun eigen wensen of 
gewoontes daarin. Niet alleen kruidenrijke vegetatie 
met bloemen is dan belangrijk, maar ook andere zaken 
als zoom- en mantelvegetatie (ruigte en struiken) of ook 
opengrond. In de bijenoases staat de bij centraal. Maar 
wat goed is voor de bij straalt ook af op andere en flora 
en fauna. 
De gemeente doet dit samen met Sonne Copijn van 
Bee Foundation. Op internet kun je veel interessante 
informatie vinden. De werkgroep Groen heeft zich ook 
aangemeld en binnenkort gaat de werkgroep bekijken 
wat er in de Oosterboer en Ezinge verder nog gedaan 
kan worden en waar we in het najaar mee aan de slag 
kunnen gaan. Het is de bedoeling dat dit samen met 
Tonny Westenberg van de gemeente Meppel en Sonne 
Copijn ter plekke gaan bekijken. 

Een kruidenrijke vegetatie met bloemen is belangrijk.

Ecologische tuin De Meeuwenborgh
Een ecologische tuin is tegenwoordig helemaal in. Maar 
wat is een ecologische tuin dan precies? Een ecologi-
sche tuin is een tuin waarin rekening wordt gehouden 
met mens, dier en natuur. Er wordt gekozen voor plan-
ten uit de streek om zo de juiste fauna aan te trekken. 
Met een ecologische tuin worden de processen van de 
natuur gestimuleerd en uiteindelijk zorgt een ecologi-
sche tuin voor een gezonde kringloop. 
Woonzorg Nederland heeft zich verdiept in ecologische 
tuinen. De bedoeling van Woonzorg is om uiteinde-
lijk bij alle complexen in Nederland met een tuin een 
ecologische tuin aan te leggen. Om te starten zijn er 
drie wooncomplexen in Nederland uitgekozen als pilot. 
Één van deze 3 complexen is De  Meeuwenborgh aan de 
Hoogeveenseweg. 

Onlangs heeft een eco- tuinder een start gemaakt met 
de aanleg van een ecologische binnentuin. Er zijn insec-
tenhotels geplaatst, planten in de tuin geplant en er is 
een houtwal gemaakt waar bijvoorbeeld egels in weg 
kunnen kruipen. Natuurlijk is er nog wat tijd nodig maar 
de bewoners zijn heel benieuwd hoe het er straks uit 
gaat zien!

Nieuws van de werkgroep 
Groen

We gaan ook kijken in hoeverre we met andere groepen 
kunnen samenwerken. Helaas is het nog steeds niet 
mogelijk om met grotere groepen aan de slag te gaan, 
maar mocht je geïnteresseerd zijn om je bij een van de 
werkgroepen aan te sluiten dan kun je je aanmelden 
via: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
De actie van het KT Steenbreek Tegels eruit, planten erin 
loopt prima. Er is nog budget, dus zorg dat je erbij bent! 
Daarnaast is er ook een actie voor de geveltuintjes. 
Hiervoor geldt dezelfde vergoeding. 

Wijkgebouw per 15 juni voorzichtig weer 
open
Om corona onder controle te krijgen, was ingrijpen 
noodzakelijk. Als wijkvereniging hadden we daarom 
besloten om voorlopig te stoppen met ALLE activiteiten 
in wijkgebouw De Boerhoorn.
Alleen samen krijgen we corona onder controle!
Het bestuur wil per 15 juni weer voorzichtig gaan star-
ten met de activiteiten en we proberen de hele zomer-
periode open te blijven.
We begrijpen dat de activiteiten erg gemist worden, 
vandaar dat we de ruimtes ook in juli en augustus be-
schikbaar stellen. Wel zullen alle noodzakelijke maatre-
gelen in acht dienen te worden genomen.
 
Op de website van de wijkvereniging houden we jullie 
op de hoogte van de stand van zaken. 
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


