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Wijzigingen Wijkplatform

In de samenstelling van het Wijkplatform zijn enkele 
wijzigingen ontstaan. Zoals u verderop in deze Wijkkrant 
kunt lezen gaat Henk Kats zich toeleggen op zijn werk-
zaamheden voor de Werkgroep Groen. Henk maakte 
vanaf het begin deel uit van het Wijkplatform. 
Nieuwkomer is Alberto Boon die zich heeft aangemeld 
naar aanleiding van de start van de Wijkaanpak. Hij wil 
graag een bijdrage leveren. Lees hierover meer in ‘de 5 
vragen’ op pagina 5.

Er is nog een zoektocht gaande naar iemand die naast 
Janet van Veen Ezinge in het Wijkplatform kan vertegen-
woordigen. 
Kandidaten kunnen zich per mail melden: info@wijk-
platformoosterboerezinge 

Na het vertrek van Erik Roelofs was er een vacature voor 
de functie van voorzitter. Wijkregisseur Henk den Toom 
heeft het voorzitterschap enige tijd waargenomen. Nu 
Henk met pensioen is, moest er intern gekeken wor-
den wie het voorzitterschap kon overnemen. Dat is Jan 
Jonker geworden. Alberto Boon is vice-voorzitter en Els 
Boesjes secretaris. 

De schaapskudde houdt ook deze zomer het gras in het 
ringpark kort (Foto Erik Jan Feenstra)
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Afscheid Henk Kats als lid 
van het wijkplatform 

Oosterboer Ezinge

Henk is al vanaf  april 2014 lid van het wijkplatform 
en heeft zich naast de voorbereidingen en de uitvoe-
ring van de Burendag met name bezig gehouden met 
de werkgroep Groen. De werkgroep is verschillende 
malen eerst met de PIPO wagen en later met onze eigen 
bakfiets de wijk in geweest om met de bewoners in de 
wijk te discussiëren over het gemeente groen in de wijk. 
Ook werden er verschillende keren projecten uitgevoerd 
samen met bewoners om het groen op te knappen. Dat
heeft bewoners ook gestimuleerd om zelf stukjes groen 
te onderhouden. 

Henk Kats (rechts op de foto) vrijwilliger van de werk-
groep Groen.

Henk Kats plant een fruitboom bij het Bijen- en Vlinder-
paradijs. 

Daarnaast heeft Henk zich al jaren ingezet voor het 
opzetten van het Bijen- en Vlinderparadijs naast de 
Oosterbroekenweg. Aangezien daar met name zijn inte-
resse ligt heeft hij besloten geen lid meer te zijn van het 
wijkplatform maar zich nog wel als vrijwilliger te blijven 
inzetten voor alles wat te maken heeft met het groen in 
de wijk! Vanaf deze plek willen we Henk dan ook bedan-
ken voor zijn inzet!

Mijn naam is Annemarie Klijn, sociaal werker bij Welzijn 
MensenWerk en werkzaam in Wijkpunt Oosterboer. Ik 
zet mij in om te zorgen dat wijkbewoners mee kunnen 
blijven doen in de samenleving en zich goed blijven 
voelen. 

Wanneer je er zelf niet helemaal uitkomt en een helpen-
de hand kan gebruiken dan spring ik bij, samen met mijn 
collega’s uit het Wijkpunt. Afhankelijk van de vraag gaan 
we samen onderzoeken wat je nodig hebt, wat je wilt en 
hoe wij jou hierin kunnen ondersteunen.
 
Ook het opzetten van inloop activiteiten in de wijk, lek-
ker dicht bij huis, behoort tot mijn werkzaamheden. Heb 
je een idee, kom er mee! Alle ideeën die zorgen voor 
een fijne buurt en waar bewoners zelf een bijdrage aan 
leveren, zijn welkom.
 
Wij werken vanuit het Wijkpunt Oosterboer, hier kun-
nen mensen uit de wijk elkaar ontmoeten en kan je 
terecht met vragen op het gebied van zorg, ondersteu-
ning, opvoeding, dag-invulling, mantelzorg, geheugen-
problemen etc.  

a.klijn@welzijnmw.nl
TEL: 06-22272830

Even voorstellen?
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Heb je een creatief idee om dat saaie hoekje of veldje 
in jouw buurt aan te pakken? Zie je een geschikte plaats 
voor een mooie plantenbak, een bankje of een extra 
speeltoestel? Maak er dan werk van want ‘samen ma-
ken we de buurt’. 

Net als vorig jaar wil het Wijkplatform Oosterboer-Ezin-
ge vanuit het wijkbudget geld beschikbaar stellen voor 
ideeën die de leefbaarheid in beide wijken vergroot en 
de woonomgeving wat aangenamer maakt. Heb je een 
idee voor jouw buurt? Vertel het ons! Het maakt niet 
uit hoe groot of klein het is. Schrijf of mail het Wijkplat-
form en dan gaan we er samen mee aan de slag.

De voorwaarden
De financiële bijdrage voor een idee is eenmalig en 
omdat het Wijkplatform het geld niet zomaar weggeeft 
moet de aanvraag voldoen aan een aantal voorwaar-
den:

1. Het idee dient ten goede te komen aan de algemene 
leefbaarheid van de wijk.
2. Het idee moet binnen een jaar realiseerbaar zijn.
3. Er moet draagvlak voor het idee in (een deel van) de 
wijk zijn.
4. In geval van een activiteit moet deze vrij toegankelijk 
zijn voor wijkbewoners.
5. Een idee mag niet gaan over achterstallig onderhoud.
6. Een idee kan niet meedoen wanneer het via andere 
middelen kan worden bekostigd.

ik heb een idee!

Ja, 

Een idee indienen
Je kunt voor 20 september hét Idee met een zo vol-
ledig mogelijke beschrijving indienen: schriftelijk in de 
brievenbus van het Wijkpunt Osseweide 1b of per mail 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl met vermelding 
van naam, adres en telefoonnummer.

Het Wijkplatform gaat daarna kijken of het idee binnen 
het budget uitgevoerd kan worden en maakt een keuze 
uit de inzendingen. De indiener krijgt vervolgens een 
uitnodiging om het Idee te presenteren. De mogelijk-
heid bestaat dat er meerdere ideeën uitgevoerd kunnen 
worden.

Heb je een goed idee voor je buurt? Aarzel dan niet 
en dien het idee in. Wie weet wordt jouw idee gereali-
seerd!
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5 vragen5 vragen 
aan Alberto Boon

Lid wijkplatform Oosterboer & Ezinge en tevens lid van 
de gemeentelijke werkgroep “Wijkaanpak Oosterboer”.

Vraag 1: Waarom maak je deel uit van het 
wijkplatform Oosterboer & Ezinge?
Wij wonen sinds 1982 in de Oosterboer. Inmiddels twee 
keer verhuist en steeds opnieuw (ongeveer 400 meter 
verderop) een fijn plekje gevonden in onze wijk. Een 
bewijs dat wij ons er thuis voelen. Regelmatig genieten 
ook onze (klein)kinderen van dat fijne plekje en dat is 
onbetaalbaar! De wijk waarin je woont heeft grote in-
vloed op je welzijn en welbevinden. Het gaat om onder 
andere gezondheid, sociale en verkeersveiligheid, maat-
schappelijke voorzieningen, groen, gezelligheid…enz. 
Als bewoners kunnen we zelf bijdragen aan de ver-
sterking van de kwaliteiten van onze wijk. Zeker als je 
oog hebt voor de uitdagingen die ook in onze wijk op 
ons af komen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, 
duurzaamheid en de groeiende kloof tussen arm en 
rijk. Door deel te nemen aan het wijkplatform hoop ik 
een actieve rol te kunnen spelen in de omgang met die 
uitdagingen. En misschien iets minder hoogdravend: 
met het bedenken, stimuleren en uitvoeren van leuke 
initiatieven maken we onze wijk ook een stukje mooier! 

Vraag 2: Wat inspireert je?
Mijn grootste inspiratie haal ik uit het samenwerken 
met andere mensen. Kijkend naar kansen en bedreigin-
gen. Gebruikmakend van de (verschillende) inzichten 
van de ander. Vanuit een positief-kritische houding. Om 
ook de jeugd van nu een toekomst te kunnen bieden in 
onze wijk! Het geluk van kinderen, de volwassenen van 
de toekomst is daarin een belangrijke drijfveer.

Vraag 3: Hoe geef je dat vorm?
Ook met de betrokkenheid bij de uitvoering van de 
wijkaanpak “Oosterboer” probeer ik invulling te geven 
aan de hierboven genoemde ambities. En dat wil ik 
doen vanuit een actieve houding. Ik ben niet zo’n volger, 
meer een aanjager. Ik houd van reuring. Ik ben min-
der van de vanzelfsprekendheid. Waarom doen we de 
dingen, die we doen? Doen we ze goed? Waar kan het 
beter? Hebben we oog voor andersdenkenden? De tijd 
zal het leren of zo’n rol bijdraagt aan de versterking van 
onze wijk

Vraag 4: Wat zijn je eerste ervaringen?
Ik maak nog niet zo lang (sinds februari 2021) deel uit 
van het wijkplatform. Corona heeft die periode behoor-
lijk beïnvloed. Dat er desondanks veel participatie[1]
activiteiten zijn uitgevoerd om input te leveren voor de 
wijkaanpak vind ik zeker een compliment waard!

Vraag 5: Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Misschien heb ik mijn doelen in deze bijdrage wel te 
hoog en teveel omvattend gesteld. Als het wijkplatform 
haar verbindende rol verder weet uit te bouwen, zou al 
geweldig zijn. Met de realisering van “kleine” dingen die 
de bewoners trots, blij en tevreden maken.

??
??
??
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De gemeente is bezig met het bepalen van de uitgangs-
punten voor de wijkaanpak. Dat gaat bijvoorbeeld over 
waar de wijkaanpak zich de komende jaren mee bezig 
gaat houden, welk budget daarbij nodig is en welke 
werkwijze de gemeente voor ogen heeft. Hierin neemt 
de gemeente mee wat er door bewoners en partijen uit 
de wijk is ingebracht in de meedenkperiode in februari 
en wat de gemeenteraad heeft aangegeven tijdens een 
consultatieronde. De gemeente verwacht in november 
hierover te besluiten. In de volgende wijkkrant leest u 
hierover dus meer. Ook op de website van het wijkplat-
form kunt u informatie vinden over de wijkaanpak.  

Ondertussen is de gemeente samen met bewoners 
ook al aan de slag. Tijdens de meedenkperiode was er 
interesse om mee te praten over duurzaamheid in de 
wijk. Er is nu een bewonersgroep over duurzaamheid in 
oprichting. Voor de zomer is deze groep al een keer bij 
elkaar geweest om kennis te maken. Na de zomer gaat 
de bewonersgroep bekijken met welke onderwerpen zij 
concreet aan de slag willen. Wilt u meedoen? Meldt u 
zich dan aan bij de gemeente. Dat kan bij de wijkregis-
seur Najib Ouaamar, of bij de medewerker duurzaam-
heid Wilma Lensen-Seine. U kunt hen bereiken via het 
algemene nummer 14-0522, of via postbus@meppel.nl. 
Ook loopt inmiddels de pilot Groene Hart. U heeft hier-
over in de vorige wijkkrant al iets kunnen lezen. Na de 
zomer zullen bewoners uit deze buurt een plan maken 
voor hun eigen omgeving. Bedoeling is om dit jaar ook 
tot uitvoering over te gaan. De pilot is bedoeld om te 
bekijken hoe de gemeente samen met bewoners een 
aantal thema’s voor de wijkaanpak buurtgericht kan 
aanpakken. Na afloop van de pilot bekijkt de gemeente 
hoe zij deze aanpak in een volgend buurtje kunnen 
voortzetten. 

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

Wat gaan we doen:
Struiken snoeien, planten fruitbomen en kersenboom, 
plaatsen extra bijenhotel, bijwerken oude bijenhotel, 
terugsnoeien deel bramenstruiken plaatsen nestkastjes 
en verdere werkzaamheden. 
Plannen werkzaamheden voor de vervolgstappen na het 
realiseren van het bijen en vlinderparadijs! De werk-
groep Groen van het Wijkplatform doet dit samen met 
de vrijwilligers van het project Bijen en Vlinderparadijs.
                                                   
Wanneer:
Zaterdag 6 november van 09.30 tot 15.00 uur.
We kunnen nog de nodige handjes gebruiken, voor wat 
drinken wordt gezorgd!
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar: 
boesjes@concepts.nl  Je mag uiteraard ook gewoon 
even komen kijken!
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Veiligheid

In de aanloop naar de wijkaanpak Oosterboer werden 
verschillende digitale brainstormsessies gehouden. 
Een daarvan ging over veiligheid.  Meerdere knel- en/
of aandachtspunten werden benoemd. Onder andere 
het overzicht op de kruising Ruskenstuk/Brandemaat 
(gekoppeld aan uitrit Albert Heijn); de snelheid op de 
Brandemaat (van/naar onder andere de stoplichten 
Hoogeveenseweg); de kruising van snel rijdende fietsers 
Blankensteinweg/Ringpark/Ruinerwold, de kruising 
Brandemaat/Bevrijdingslaan (met oversteekplaats voor 
fietsers/voetgangers).

Beleving
Wat snel duidelijk werd is dat “veiligheid” ook vaak een 
kwestie van beleving is. Waar de ene deelnemer aan 
de brainstormsessie vooral een voorstander was van 
het verdwijnen van verkeersdrempels in een bepaalde 
straat (“zorgt voor onnodig remmen en optrekken”, was 
de andere deelnemer vooral een voorstander van het 
handhaven (“functioneert prima als snelheidsremmer”). 
Waar de ene deelnemer vooral voorstander was van het 
verwijderen van bosschages bij een kruispunt (“verbe-
teren van het overzicht”), was de andere deelnemer 
vooral een voorstander van het handhaven (“juist de 
onoverzichtelijkheid dwingt tot langzaam rijden”). Waar 
de ene deelnemer vooral verwijst naar gevaarlijke situ-
aties, benoemt de andere deelnemer juist het gegeven 
dat hier de minste ongelukken gebeuren. Hetgeen weer 
leidt tot de zorg dat “we de put pas gaan dempen, als 
het kalf verdronken is”.
Een ander aspect betreft het gegeven dat voor het oog 
“simpele” oplossingen niet passen binnen de wettelijke 
regelgeving en/of het gemeentelijke verkeersbeleid. 
Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen een buur-
tontsluitingsweg en een woonerf. Gebrek aan kennis/in-
formatie zorgt dan soms voor valse verwachtingen met 
betrekking tot die “simpele” oplossingen.

Sociale veiligheid en toegankelijkheid
Naast de eerdergenoemde aspecten betreffende 
verkeersveiligheid, vragen ook sociale veiligheid en 
toegankelijkheid in onze wijk om aandacht. Draagt het 
onderhoud aan voetpaden en fietspaden voldoende bij 
aan toegankelijkheid en veiligheid voor bijvoorbeeld 
minder-validen? Kan een verbeterde verlichting en een 
schonere openbare ruimte op bepaalde plekken leiden 
tot een groter gevoel van veiligheid en welbevinden? 
Belemmeren uitdijende bosschages de doorgang  voor 
mensen met een rolstoel? 

Leden vanuit het wijkplatform participeren in het 
gemeentelijk platform “wijkaanpak”. De wijkaanpak 
richt zich overigens op veel meer thema’s (denk onder 
andere aan wonen, groen, participatie, sociale cohesie). 
Niet alles kan tegelijk, gezamenlijke inzet van verschil-
lende partijen staat voorop en er zijn grenzen aan de 
gemeentelijke capaciteit betreffende de inzet voor en 
invulling van al die thema’s. Dat laatste betekent ook 
een zekere temporisering vanuit de gemeente. Daarom 
wordt er in het wijkplatform nagedacht over een eigen 
visieontwikkeling betreffende sociale en verkeersveilig-
heid en toegankelijkheid in onze wijk. Wil je meeden-
ken? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Veiligheid is ook vaak een kwestie van beleving.
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De Stadsrandzone Meppel- Reestdal is een wandelroute 
langs de stadsgrens van Meppel, met af en toe ‘een 
uitstapje’ naar het buitengebied. De gemeenten Mep-
pel en Staphorst, het toenmalige waterschap Reest en 
Wieden, Landschap Overijssel, het Drentse Landschap 
en Recreatieschap Drenthe gezamenlijk geïnvesteerd 
hebben in de Stadsrandzone Meppel-Reestdal. 

De Stadsrandzone voert je langs de stadsgrens van 
Meppel, met regelmatig ‘een uitstapje’ naar het bui-
tengebied. En dat is best bijzonder. Wandel je het ene 
moment door het mooie Reestdal, waar je de vogels 
hoort fluiten en ooievaars ziet broeden. Even later loop 
je langs stadsgrens van Meppel. Zo passeer je de ach-
terkant van het station, de moderne hoogbouw aan de 
noordkant van de stad en ben je niet ver van ‘s lands be-
kendste fastfoodrestaurant vandaan. Ook sta je te wach-
ten voor een voetgangerslicht tot een stroom auto’s is 
gepasseerd en zie je de vorderingen van de nieuwbouw 
van het ziekenhuis. Kortom: de groene omgeving wordt 
steeds afgewisseld door stadse hectiek. Langs de Hoog-
eveense vaart komt u een aantal QR bordjes tegen.

Wandeling Stadsrandzone 
Meppel- Reestdal
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Eigenlijk bestaat de Stadsrandzone uit twee delen. De 
verkorte route van ruim 5 km die je op 2 plaatsen kunt 
inkorten. Op dit deel van de route steek je de Reest over 
met het voetveer en wandel je langs de verhalenpaal. 
Als je de hele route loopt en bij punt 2 de zwarte route 
blijft volgen dan loop je langs de uitkijktoren en maak je 
een grote lus door het Reestdal.

Maar welke route je ook loopt uit alles blijkt dat is 
geprobeerd om de route aantrekkelijk te maken. Er 
staan mooie informatieborden en de paden zijn goed 
onderhouden. Met het voetveer de Reest over steken 
is leuk om te doen en de uitkijktoren biedt je een mooi 
uitzicht hebt over het Reestdal. In natte perioden is het 
handig om je schoeisel daarop af te stemmen. Maar hoe 
lommerrijk de omgeving ook is; tijdens de wandeling 
ontkom je niet aan het geluid van het autoverkeer, dat 
zich over de A28 en A32 verplaatst.

Stadsrandzone Meppel- Reestdal wordt niet expliciet 
aangegeven. De route wordt aangegeven door verschil-
lende bordjes: bordjes van het wandelnetwerk, maar 
ook met pijltjes die op paaltjes zijn bevestigd.
Op twee plekken (punt 1 en 2) kun je de wandeling 
inkorten. Op het kaartje wordt de routeverkorting 
aangegeven door middel van een stippellijn. Op dit deel 
van de route steek je de Reest over met het voetveer 
en wandel je langs de verhalenpaal met informatie over 
de omgeving en loop je langs de beeldentuin. Kies je 
de lange route dan kom je bij de uitkijktoren die je kunt 
beklimmen.
Stadsrandzone Meppel- Reestdal wordt beheerd door 
het Recreatieschap Drenthe. 

Mam is de hort op
Marion Stam schreef op haar website https://mamis-
dehortop.nl/ bijgaand artikel over een wandeling die 
ze maakte door het Reestdal. Haar artikel willen we 
u niet onthouden. In ‘Mam is de hort op’  probeert 
ze zich te onderscheiden van alle andere blogs over 
reizen, slapen, eten & drinken en nog veel meer.
Lilianne Vos maakte de foto’s.

Route in 2 delen
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Belevenissen van een 
hobbykok

De bankjes
Regelmatig fiets ik een rondje door de mooie natuur 
richting Ruinerwold en Ruinen. Ik neem dan de Wei-
denweg en dan via Berghuizen steeds maar rechtdoor 
en aan het eind linksaf de Koeweg op. Een mooie route 
met mooie doorkijkjes. In dit mooie landschap zou 
toch hier en daar een bankje moeten staan om even te 
rusten of om te genieten. Helaas, die zijn daar niet te 
vinden. Ik werd hier naar gevraagd door mensen die in 
Drenthe op vakantie waren. Zij wilden hun boterham 
onderweg graag eten en zochten daarvoor een bankje 
om te zitten. Nee, die zijn daar niet. Je ziet ze nog wel 
in Berghuizen bij het Sultanmeer, maar verderop niets 
meer. Dat vind ik zo jammer. Het waren oudere men-
sen, je kunt toch niet verwachten dat ze in de berm in 
het gras gaan zitten. Vroeger was dat heel normaal, 
daarvoor werd er een kleed meegenomen. Bij ons thuis 
was dat een oud tafelkleed dat onderweg, op een mooi 
plekje neergelegd werd om te picknicken. Terugfietsend 
naar Meppel bedacht ik me dat het in de Oosterboer 
goed geregeld is met bankjes. Onlangs hebben twee 
stagiaires van het Deltion College te Zwolle voor hun 
opleiding Sociaal Werk de bankjes in de Oosterboer in 
kaart  gebracht. Er ontstond een erg leuk idee. Met de 
bankjes als uitgangspunt zijn er vijf boekjes gemaakt 
met wandelroutes door heel de Oosterboer, daarin zijn 
deze bankjes opgenomen en zijn tevens het aantal stap-
pen tussen de bankjes genoteerd. De bankjeswandelin-
gen variëren van 30 tot 70 minuten, of 2700 tot 7500 
stappen. In ieder boekje zijn ook nog bijzonderheden 
vermeld over plekken waar een stukje geschiedenis aan 
vast zit. Bijvoorbeeld, over de eerste bewoners van de 
Oosterboer, of de eerste winkel, over de Erfsteen enz. 
De boekjes zijn gratis en kunt u ophalen bij Welzijn Wijk-
punt Oosterboer, naast het winkelcentrum. Haal ze eens 
op, het zijn juweeltjes, en ook leuk als u bezoek hebt die 
graag in onze wijk willen wandelen. 

Kokospannenkoekjes                                                
Voor 12 pannenkoekjes:
- 175 gram bloem.
- 3 eieren
- 5 dl kokosmelk.
- 100 gr witte basterdsuiker.
- eventueel mespuntje zout.
- 150 gr gedroogde kokos.
- zonnebloemolie of maisolie.

Klop in een grote kom de bloem met de eieren, ko-
kosmelk, zout en suiker tot een egaal beslag. Voeg 
twee derde van de kokos er bij. Doe olie in een kleine 
koekenpan en verhit de pan op matig vuur. Giet er een 
dun laagje beslag in tot het de bodem bedekt. Laat de 
onderkant van de pannenkoek iets stollen en draai hem 
om met een pannenkoekmes en bak de andere kant 
heel kort. Bewaar op een warm bord. Je kunt ze meteen 
oprollen en bestrooien met de rest van de kokos. Ze zijn 
ook lekker met iets hartigs, of zoet, of ijs als vulling. Je 
kunt ze ook met iets er tussen op elkaar stapelen en er 
taartpunten uitsnijden. Gebruik je fantasie, maak er iets 
lekkers van.

Eet lekker,
Hay Janssen

En als u wat lekkers wilt om tijdens uw wandeling op 
een bankje te eten dan heb ik hiervoor een lekker 
recept.
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‘Solar Highway’ langs de 
Oosterboer

De A32 geschikt als ‘Solar Highway’.

Nee, de verlaging van de maximumsnelheid van 120 
naar 100 kilometer per uur heeft weinig bijgedragen aan 
de vermindering van de geluidsoverlast van de A32 die 
de bewoners van de Oosterboer ervaren. Als gevolg van 
de uitbraak van de Corona pandemie was er korte tijd 
sprake van vermindering van de overlast. Veel werkne-
mers moesten vanaf maart thuis werken en dat gaf een 
forse vermindering van het autoverkeer. Dat was echter 
van korte duur. De drukte op de weg zit al weer op het 
oude niveau. Het vernieuwen van het dubbellaags ZOAB 
ter hoogte van de Oosterboer laat in ieder geval op zich 
wachten tot 2025. Dat duurt dus nog wel even en het 
dubbellaags ZOAB heeft slechts enkele jaren effect. Naar 
verluidt is de geluidswal, ingetekend op alle kaarten 
van Rijkwaterstaat als geluidswerende maatregel, na 
de aanleg aanzienlijk verzakt doordat de grond destijds 
is gestort op een laag puin. Het zou goed zijn om het 
akoestisch onderzoek dat de gemeente Meppel in 2005 
liet uitvoeren geactualiseerd wordt. Welk effect heeft de 
geluidswal anno 2021 nog?

‘Solar Highway’
Een goede en misschien zelfs afdoende maatregel om 
de geluidsoverlast te verminderen zou de plaatsing van 
zonnepanelen op de wal zijn. Dan sla je twee vliegen in 
één klap. De overlast vermindert en de panelen wekken 
zonne-energie op. Op sommige plaatsen in Nederland 
zijn proeven genomen met zo’n ‘Solar Highway’. Met 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het zicht is 
het afwachten welke politieke partij in Meppel dit idee 
oppakt.

Geluidsanering
Doet Rijkswaterstaat dan helemaal niets aan geluids-
overlast veroorzaakt door de wegen in hun beheer? 
Nee, dat is niet het geval. Rijkswaterstaat heeft een 
saneringsplan opgesteld: ‘Meerjarenprogramma Ge-
luidsanering Noord Nederland’. Het saneringsplan heeft 
betrekking op diverse wegvakken van de A6, A7, A28, 
A31, N31, A32, A37 en N48 in de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe. Het saneringsplan dat over veer-
tien jaar uitgevoerd moet zijn, bevat de maatregelen die 
in aanmerking komen om de geluidsbelasting vanwege 
de desbetreffende wegen bij volledige benutting van de 
geluidproductieplafonds op de gevel van de sanerings-
objecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaar-
de van 60 dB. Helaas komt de A32 langs de Oosterboer 
niet in de plannen voor. 

Geluidsoverlast A28
Niet alleen de A32 geeft geluidsoverlast, ook van de A28 
zullen we in de toekomst meer overlast gaan ervaren. 
Dat blijkt uit het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport onderzoek over de A28’ (MIRT).
De A28  en A37 fungeren als logistieke corridor tussen 
de havens van Rotterdam en Antwerpen richting het 
oosten (Bremen, Hamburg, Baltische Staten en Scandi-
navië). In het verlengde van deze corridor ligt in Duits-
land de E233 welke in ontwikkeling is. Het aandeel van 
vrachtverkeer op de E233 is extreem hoog en stijgt nog 
steeds, waardoor de A28, A37 en de E233 een relatief 
sterke relatie hebben. zodra de baanvakken in Duitsland 
allemaal vierbaans zijn zal de E233 een sterk aanzuigen-
de werking hebben.

Zonnepanelen als geluidswering.
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Plannen voor een Decembermarkt 2021
Voorgaande jaren heeft het Wijkplatform samen met de Wijkvereniging een Burendag georganiseerd. Hierbij werden 
de bewoners van Oosterboer en Ezinge uitgenodigd om bekendheid te geven aan hun bedrijf, activiteit, hobby enzo-
voort. Scholen, sportverenigingen en aanbieders van activiteiten voor de bewoners waren hier ook voor uitgenodigd. 
Helaas is dit door Corona al 2 jaar niet meer georganiseerd. 

In de enquête n.a.v. de Wijkaanpak is gebleken dat veel bewoners niet weten wat er allemaal in de wijk te doen is. 
We willen daarom graag een nieuwe start maken maar dan met een Decembermarkt. 

Er zal geprobeerd worden alles zoveel mogelijk te organiseren in het gebied tussen het winkelcentrum, de oude Oos-
terboerschool en het wijkgebouw. Het is mogelijk om eigen producten en eventueel hapjes en drankjes te verkopen. 
Hebt u belangstelling en wilt u graag deelnemen geef dit dan voor 1 oktober 2021 door via het aanmeldformulier.

Let op! Als er onvoldoende deelname is gaat de Decembermarkt 2021 niet door. 

Naam:             …………………………………………………………………………
Adres:             …………………………………………………………………………
Tel.:              …………………………………………………………………………
Email:             …………………………………………………………………………
Activiteit:            …………………………………………………………………………
Kraam:             Ja/Nee    ………of…….. kraam delen:   Ja/Nee
Helpen bij de organisatie?:  Ja/Nee

Mail de aanmelding naar: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.

Zaterdag 18 December 2021
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De Erfsteen

De Erfsteen staat op het plein voor Grand café ‘De Boei’ 
aan de Atalanta

De Erfsteen werd op zaterdag 15 november 1997 ont-
huld bij de hoofdingang van Het Erf, een onderdeel van 
Vanboeijen.

Kunstenaar Aart Marcus uit Amsterdam kreeg de op-
dracht om iets te maken waarop de begrippen ‘interac-
tief’ en ‘contact’ van toepassing zouden zijn. ‘Ik werd 
gevraagd een voorstel te doen voor een kunstwerk voor 
het plein. Dit plein dat toen alleen op papier bestond 
zou gebruikt gaan worden door verstandelijke gehan-
dicapten en overige buurtbewoners. Er werd gedacht 
aan een interactief kunstwerk dat het contact tussen 
de gebruikers van het plein zou stimuleren. Met deze 
informatie gingen mijn gedachten in de richting van een 
reuze slinger. Je geeft het een zetje, het verwijdert zich 
en komt weer terug. De meest eenvoudige vorm van 
interactie. Als je er op zit en er komt iemand bijzitten 
voel je  dat direct en er is een vorm van contact. Door 
middel van geluid dacht ik er een extra dimensie aan te 
geven. Het geluid van branding van de oceaan waar het 
leven ooit begonnen is. En het geluid van een lachende 
baby als metafoor voor de voortgang van het leven. Dit 
voorstel werd gehonoreerd met het verzoek om het uit 
te voeren’, aldus Aart Marcus.
Bepalend was natuurlijk ook de locatie van het object 
een ‘leeg’ plein omzoomd door muren. Het diende een 
afgeleide van de vorm van het plein te worden. 

Deze gegevens werkte Marcus uit en kwam tot een 
aantal voorwaarden waaraan het kunstwerk zou moeten 
voldoen om de functies  oriëntatiepunt, ontmoetings-
punt en rustpunt die hem voor ogen stonden te kun-
nen realiseren. Uitgangspunten werden: interactiviteit, 
uitnodiging, ontmoeting, contact en beweging.
Het object werd een reuzenslinger, bestaande uit een 
discus van glad geslepen granito met een doorsnede van 
drie meter en een gewicht van drieënhalve ton beves-
tigd aan een arm. Een object waarop gezeten kan wor-
den, dat beweegt in zowel horizontale als verticale zin. 
Het maakte als het ware een trage slingerbeweging en 
een kantelende beweging. Daarbij realiseerde Marcus 
ook nog een geluidsaspect. Bij stilstand was de branding 
te horen, als symbool voor het ontstaan van leven. En 
bij beweging klonk er gegiechel van spelende kinderen, 
symbool voor continuïteit van leven. Helaas ontstonden 
er door veelvuldig gebruik, vandalisme en door fouten 
bij de berekening, problemen met de veiligheid voor 
de kinderen die erop speelden. Een paar keer werd het 
kunstwerk gerestaureerd, doch toen dat geen oplossing 
bood werd de steen in 2002 gefixeerd om de veiligheid 
voor de gebruikers te waarborgen. Nu kan het niet meer 
‘slingeren en giechelen’.
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Even voorstellen: Wij zijn Cement, wij bieden jongeren 
met allerhande problematiek een zinvolle invulling van 
hun dag. Ook bieden we ze structuur en helpen ze waar 
mogelijk weer op weg naar de arbeidsmarkt.

Binnen het bedrijf hebben we een heel aantal afdelin-
gen waar de cliënten kunnen werken. Hierbij staan zij 
centraal en zorgen we dat ze op hun niveau aangespro-
ken en geprikkeld worden, plezier beleven is hierbij van 
essentieel belang.
Een nieuw onderdeel van Cement is ons winkeltje waar 
we fietsen en computers zullen gaan verkopen. De doel-
groep is mensen met een kleine beurs. Bij het repareren 
van fietsen en computers staat recyclen centraal en 
proberen we altijd met zo min mogelijk middelen een 
kwalitatief goed product af te leveren. Dit draagt op 
een zeer positieve wijze bij aan het gevoel van zingeving 
voor de cliënten. Ook kunnen we zo de prijs van onze 
producten laag houden. We recyclen zoveel mogelijk 
onderdelen en er is geen sprake van een winstoogmerk. 
Voor deze afdelingen zijn we afhankelijk van instroom 
van (oude) fietsen en computers welke nog een tweede 
leven kunnen krijgen. Bij deze dan ook de vraag: heeft 
u een oude laptop of computer die u bij het vuil wilt 
zetten of niet meer gebruikt denk dan eerst even aan 
ons. Voor fietsen geldt hetzelfde. We komen ze graag bij 
u ophalen maar u bent uiteraard ook van harte welkom 
in onze winkel om te zien waar het terecht komt. Indien 
gewenst kunnen we ook ter plekke harde schijven ver-
wijderen zodat uw gegevens privé blijven.

Mocht u iets hebben dat een tweede kans verdient, 
waar mensen mee kunnen werken en leren en waarmee 
we mensen met een kleine beurs helpen? Neemt u dan 
contact met ons op, dan zorgen wij dat het op de goede 
plek komt!

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: 
https://cementmeppel.nl/

Voor het aanmelden van een product kunt u een mail 
sturen aan: info@cementmeppel.nl

Goed nieuws
Het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Ezinge 
laat weten dat vanaf 7 september de activiteiten weer 
van start gaan. ‘Het heeft even geduurd maar we mogen 
en kunnen weer!
Achter de schermen zijn we weer druk bezig met alles 
organiseren en inkopen zodat we jullie weer kunnen ont-
vangen bij onze activiteiten. Bedankt voor het geduld en 
de steun, wij pakken gelukkig alles weer een beetje op 
met de op dat moment geldende regels van de overheid.
Tot snel!’

Activiteiten september
07 september
Kaartavonden (elke dinsdag)
Aanvang: 20:00 uur

09 september
Darten (donderdags - even weken)
Aanvang: 19:30 uur

17 september
Kinderclub (vrijdags - oneven weken)
Aanvang: 18:30 uur

25 september
Bingo
Aanvang: 20:00 uur

Voor meer info: 
https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/
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Frisse start subsidie
Vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk voor Meppel. 
Door Corona was het afgelopen jaar ook voor hen niet 
gemakkelijk. Om te zorgen dat deze vrijwilligersorganisa-
ties voor nu en straks hun belangrijke bijdrage aan onze 
samenleving kunnen blijven leveren, hebben provincie 
Drenthe en gemeente Meppel geld beschikbaar gesteld. 
De zogenaamde ‘frisse start subsidie’ is bedoeld om ac-
tiviteiten te organiseren met een positief gevolg voor de 
deelnemers. Ook Wijkvereniging Oosterboer heeft deze 
subsidie aangevraagd en besteed aan de nieuwe start 
van het eetcafé. Maandag 21 juni kwamen 24 personen 
naar wijkgebouw De Boerhoorn om te genieten van een 
heerlijke maaltijd. Restaurant De Tipbrug had gezorgd 
voor stamppot andijvie met rollade. Iedereen liet zich 
dit goed smaken. Ook de week daarop kon opnieuw 
een nieuwe groep genieten van een gratis maaltijd. De 
drankjes waren op kosten van de Wijkvereniging. Voort-
aan is er weer elke maandag eetcafé. Het zijn met name 
veel alleenstaanden die gebruik maken van het eetcafé 
en de gezelligheid staat voorop. Elke week is weer verras-
send wat voor maaltijd de vrijwillige koks op tafel zetten. 
Vanaf augustus beginnen we om 18.00 uur. 

Wil je voor 5 euro mee-eten? Meld je vóór elke maandag 
aan bij Els Boesjes, via telefoonnummer 06 – 29 26 30 70 
of e-mailadres boesjes@concepts.nl.

Bridgen bij de Boerhoorn
Vanaf 1 juli kon er weer gebridged worden in de Boer-
hoorn. Wel volgens de dan geldende Corona regels. De 
wijkvereniging stelde het gebouw hiervoor ook in de 
vakantieperiode beschikbaar. 

De bridgers kunnen ook nieuwe leden gebruiken, dus 
ben je geïnteresseerd meld je dan aan bij Ien van de 
Velde (ergeve@concepts.nl).

Er wordt 1 x in de 14 dagen gespeeld in de even weken 
op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Vereiste 
is wel dat je lid bent of wordt van de wijkvereniging, 
maar dat kost je bij automatische incasso maar 10 euro 
per jaar en anders 12,50. 

Uiteraard staat het gezellig samenzijn voorop!

Vaste activiteiten BoerhoornVaste activiteiten Boerhoorn
Maandag 
Eetcafé          18.00 – 19.30 uur 
(van te voren aanmelden) 
Biljarten         20.00- 23.00 uur

Dinsdag 
Yoga   10.30 – 11.45  uur
Badminton  20.30 – 22.00 Gymzaal

Woensdag 
Sportclub  20.30 – 22.00 Gymzaal
Bridge   20.00 – 23.00 even weken

Donderdag
Israëlische Dans  13.00-15.30
Schaken  20.00 – 23.00 (even weken)
Klaverjassen  20.00 – 23.00 (oneven weken)

Vrijdag  
Handwerkclub  10.00 – 12.00 (oneven weken)
Wandelgroep      09.00 vertrek 
(hoeft niet van te voren te worden aangemeld)
Darten   20.00 – 24.00

De Stichting Pijn-Hoop heeft elke 2e donderdag van de 
maand een bijeenkomst van 14.00-16.00 uur. 
Alles volgens de geldende Corona regels van dat 
moment.
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Kijk voor informatie ook op www.facebook.com/
MeppelGroenerMaken of mail naar 
steenbreekmeppel@gmail.com


