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Hobbykok
In het decembernummer is in het artikel ‘Belevenissen 
van een hobbykok’ een deel van de tekst weggeval-
len. Wie het complete artikel wil lezen kan dat kenbaar 
maken via een mail naar info@wijkplatformoosterboe-
rezinge. Het artikel wordt dan toegestuurd.

Wijkplatform Oosterboer Ezinge 
In de wijken Oosterboer en Ezinge wordt wijkgericht 
gewerkt. Dat betekent dat opgaven voor de wijk samen 
met bewoners worden opgepakt. Dit heeft als doel om 
de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en de betrok-
kenheid van bewoners bij hun eigen woonomgeving te 
vergroten. Het wijkplatform speelt hierbij een belang-
rijke rol.
Het wijkplatform is een netwerk van en voor bewoners, 
ondernemers en anderen in de wijk. Wij zorgen voor 
verbinding in de wijk tussen groepen mensen, de ge-
meente, politie en andere organisaties. 
Op dit moment bestaat het Wijkplatform Oosterboer 
Ezinge uit acht leden die wonen en werken in de wijken. 
Extra leden kunnen we altijd gebruiken. Lijkt het je leuk 
om mee te denken over jouw wijk? Laat het ons weten 
door een mail te sturen naar info@wijkplatformooster-
boerezinge.nl.

Erik-Jan Feenstra
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Meppel zwerfafvalvrij

Meppel wordt op 5 april 2022 voor het eerst helemaal 
zwerfafvalvrij! Dat is de inzet van “Meppel in één dag 
schoon”. De uitdaging is om samen met scholen, or-
ganisaties, bedrijven en vrijwilligers onze gemeente in 
één dag helemaal zwerfafvalvrij te maken! Geen blikjes, 
flesjes of ander zwerfafval meer op straat. Doet u ook 
mee met uw vereniging of organisatie?

Beloningsapp
We werken 5 april met een beloningsapp: de Rubbiz 
app. Deze app beloont de goede doelen van de oprui-
mers. Dit kan uw eigen vereniging of een ander goed 
doel naar keuze. U hoeft alleen tijdens het inzamelen 
van het zwerfafval steeds een foto te maken van het 
afval en te uploaden in de app. Per foto zamelt u € 0,11 
in. Indien het goede doel uw eigen vereniging is, dan 
beslissen jullie zelf waar het geld aan wordt besteed. 

Materialen 
Wij organiseren deze actie samen met Rijkswaterstaat 
en de Rubbiz foundation. We zorgen voor afvalgrijpers 
en voor het ophalen van het verzamelde zwerfvuil. 

Doet uw organisatie ook mee?
Doet uw organisatie ook mee? Inschrijven kan door een 
mail te sturen naar m.mulder@meppel.nl. Geef aan met 
hoeveel personen u meedoet. Weet u dat nog niet, dan 
kunt u dat ook later aangeven. Ook voor vragen of meer 
informatie kunt u bij Marjan Mulder terecht.
Uiteraard voorzien wij u tijdig van meer informatie over 
de dag zelf en wat er precies van u wordt verwacht. Nu 
alvast meer weten? Kijk op www.in1dagschoon.com

Pumptrackbaan
Marijn Zinger en Wessel Koster, beiden 11 jaar, hebben 
gesteund door hun moeders het initiatief genomen om 
te komen tot een pumptrackbaan in de Oosterboer. 
Een pumptrack is een op-en-neergaand parcours met 
hobbels, bulten en snelle kombochten. Je voortbewe-
gen op zo’n circuit doe je niet door te trappen, maar 
door pompende bewegingen met je armen en benen te 
maken. Op de baan kun je met een BMX, loopfiets, step, 
skates, skateboard of rolstoel. Daarom is het voor heel 
veel verschillende doelgroepen leuk. 

Bron: Meppeler Courant

Beide jongens hebben een filmpje gemaakt en zijn een 
petitie gestart. Na gesprekken met de wethouder, de 
wijkregisseur en jongerenwerk hebben ze voldoende 
handtekeningen verzameld om een burgerinitiatief in 
te dienen bij de gemeenteraad. Daar kregen de jongens 
enthousiaste bijval voor hun plannen. Door alle partijen 
werd het plan positief ontvangen en nu wordt er onder-
zocht of het te realiseren is. ‘We moeten onder andere 
proberen zo veel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen 
om de aanleg te kunnen betalen’, laten ze weten.

Wat voegt de pumptrack toe aan de Oosterboer?
‘Wij missen leuke buiten speelplekken voor de jeugd. Er 
zijn in de Oosterboer best veel leuke speeltuintjes, maar 
niet zoiets als een pumptrack. En weinig voor de wat ou-
dere kinderen zoals wij, een pumptrack is eigenlijk voor 
alle leeftijden leuk en daarom denken we dat het echt 
een aanwinst zal zijn voor de Oosterboer, maar natuur-
lijk ook voor heel Meppel. Wij denken namelijk dat alle 
kinderen van Meppel hier blij van worden!’

Oproep
‘Hierbij willen we een oproep doen, want alleen samen 
krijgen we de pumptrack gerealiseerd. Heeft u crea-
tieve ideeën, kent u mensen die bijvoorbeeld een rol 
kunnen spelen in grondwerkzaamheden o.i.d., wilt u 
meedenken in het opzetten van crowdfunding of bent u 
gewoon enthousiast over bovenstaand plan? Heel graag 
vergroten we ons projectgroepje! Stuur een berichtje 
naar: annemariexsmid@hotmail.com of zinger.verkerk@
gmail.com.’ 
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We staan doorgaans veel te weinig stil bij mensen die 
belangeloos iets over hebben voor de samenleving, de 
buurt of straat waar ze wonen. En dat is jammer. Er zijn 
zoveel fijne mensen die daarvoor vaak niet de erken-
ning krijgen die ze verdienen maar desondanks elke 
dag of elke week weer iets onbezoldigd doen voor een 
ander. 

Het Wijkplatform wil daarom stil staan bij mensen die 
iets betekenen voor de buurt. Vandaar de oproep om 
een ‘Superbuur’ te nomineren. Al snel na de bezor-
ging van de Wijkkrant in december kwamen de eerste 
nominaties al  binnen. Het Wijkplatform heeft er in 
totaal vier uitgekozen. Deze ‘Superburen’ kregen van 
het Wijkplatform een kerstpakket samengesteld door 
AH Kees Elzinga.

De belangrijkste reden om iemand als ‘Superbuur’ aan 
te wijzen is dat iemand veel voor de buren, de straat 
en/of de hele buurt betekent. We willen graag dat 
iedereen mee kan doen in onze samenleving en deze 
‘Superburen’ helpen anderen daarbij. Dat mag gewaar-
deerd worden!

Bert Kemkes

Bert Kemkes staat bekend als de buurtconciërge. Je 
kan hem voor allerlei klusjes om hulp vragen. Nooit zal 
hij nee zeggen. Soms zijn het simpele dingen zoals een 
pakketje aannemen, maar hij maait ook je gras of helpt 
bij kleine klusjes in het huis. Bert heeft namelijk over-
al gereedschap voor, al wordt dat meer door de buren 
dan door Bert zelf gebruikt. Als je een keer zelf geen tijd 
hebt laat hij je hond uit of neemt hem zelfs de hele dag 
in huis. En met uitlaten bedoelt Bert een flinke wande-
ling. Geen tijd om een boodschap te doen? Bert loopt 
wel even voor je naar de winkel. Tijdens de buurt-bbq 
was het natuurlijk overduidelijk wie er achter de BBQ 
stond: Bert. Hij helpt bijvoorbeeld zijn buren met brie-
ven uitleggen omdat ze buitenlanders zijn en soms niet 
alles gelijk snappen. Het is een graag geziene buurman 
en zijn deur staat letterlijk voor iedereen open.

Wilma de Groot

Wilma de Groot vindt het heel normaal om anderen te 
helpen. “Dat doe je toch gewoon voor een ander”, laat 
ze weten. Ze ondersteunt haar dochter door te helpen 
in het huishouden en de tuin. Jarenlang was ze actief 
als vrijwilliger bij Hospice Eesinge in Meppel. En ook al 
heeft ze een hekel aan autorijden, ze staat altijd klaar 
om (oudere) buurvrouwen naar ziekenhuis, tandarts 
etc. te brengen en te halen.  Ze laat de hond uit voor 
een buurvrouw, als deze dat niet kan door gezond-
heidsredenen of een dagje weg is. Waar nodig biedt 
ze een luisterend oor. Haar deur staat altijd open. Wie 
daar behoefte aan heeft mag er zo heen om zijn of haar 
verhaal kwijt te kunnen. De koffie of thee staat altijd 
klaar. Ze stopt met waarmee ze bezig is en neemt de 
tijd. Het is heerlijk om te weten dat ze er is, al jaren. In 
de belangstelling staan vindt ze niet zo leuk en helemaal 
niet nodig. Wilma de Groot heeft een groot, gouden en 
sociaal hart. Ze was compleet verrast dat ze ‘Superbuur’ 
is geworden.
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Benno van Aalderen

Benno van Aalderen woont al jaren in Wooncentrum 
de Meeuwenborgh en staat altijd voor iedereen klaar! 
Of het nou gaat om een lampje verwisselen, gordijnen 
ophangen, een tv aansluiten, kerstversiering en kerst-
verlichting ophangen in het gebouw, verlichting in de 
grote tuin, onkruid wieden, een tent regelen voor een 
barbecue, buren helpen met behangen, vloerbedekking 
leggen….. Noem het maar en Benno regelt het voor je 
of is erbij om te helpen, een echte ‘Superbuur’!

Jolie Werkman

Jolie en Dennis Werkman
Dennis Werkman doet zijn naam eer aan. Hij heeft dit 
jaar in z’n vrije tijd zijn straat en die van de buren vrij 
gehouden van onkruid wat tussen de bestrating door 
groeide. Ook heeft hij, ondanks de drukte van een 
verbouwing, het stuk gemeentegazon voor de huizen 
opnieuw ingezaaid en maait hij dat zelf in het seizoen. 
Op initiatief van Jolie hangt aan hun garage een AED. 
Door een crowdfund-actie was de aanschaf mogelijk. 
Dat er behoefte is aan de AED is duidelijk want er is al 
tien keer gebruik van gemaakt. Met behulp van de AED 
en de inzet van Jolie wordt de leefbaarheid in de buurt 
wel heel erg letterlijk vergroot. 

Jaaroverzicht  Meppelvoorelkaar in 2021

In het jaar 2021 zijn er maar liefst 187 hulpvragen 
gesteld en waren er 199 mensen die zich aanboden om 
iets te doen via het platform. Gemiddeld zijn er onge-
veer 236 matches gemaakt. Dit zijn 100 matches meer 
dan vorig jaar. Een grote groei. In 2021 zijn er minder 
nieuwe gebruikers dan het jaar daarvoor. Dit komt 
vooral omdat er vorig jaar veel vrijwilligers zich hebben 
aangeboden iets gaan doen voor iemand anders in de 
eerste coronagolf. De gebruikers geven het platform een 
7,5. De gemiddelde leeftijd van alle gebruikers was 45 
jaar, waarin 71% vrouw is en 29% man.
 
De top 3 hulpvragen in 2021
1.         Maatjes en buddy’s
2.         Gezelschap
3.         Klussen en techniek
 
Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk of Mep-
pelvoorelkaar, neem dan contact op met Lianne Dolstra 
van Welzijn MensenWerk: L.dolstra@welzijnmw.nl of 
bel 06-10199181.

Werkgroep Groen Wijkplatform

Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge heeft ondermeer 
een werkgroep voor het groen. Op dit moment houden 
we ons met een groep vrijwilligers bezig aan de verdere 
ontwikkeling van het Bijen- en Vlinderparadijs bij de vij-
ver naast de Oosterbroekenweg. Daarnaast is het Wijk-
platform ook vertegenwoordigd in het KT Steenbreek, 
zie hiervoor ook de flyer voor de acties van 2022.

Naar aanleiding van een vraag van één van onze leden 
over de status van het Zwarte Pad/Blankensteinweg als 
cultuur-historisch erfgoed (de oorspronkelijke weg van 
Meppel naar Ruinerwold) en hoe zich dit verhoudt tot 
het huidige bermbeheer, is er verduidelijking gevraagd 
over dit beheer. De vraag gaat dan om het beheersplan 
van de gemeente voor deze weg. 

Er is nu een afspraak om een wandeling te maken met 
enkele leden van het Wijkplatform en medewerkers van 
de gemeente om uitleg te krijgen over de cultuurhisto-
rische waarde van het gebied en het beleid met betrek-
king tot het snoeien. 

De wandeling vindt plaats op 7 maart. We zullen hier 
dan in de volgende editie van de Wijkkrant op terugko-
men.
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Isala en 
Reestdal Revalidatie 

in gebruik

De dagen worden afgeteld tot het moment dat het Isala Diaconessenhuis en Reestdal Revalidatie de nieuwe accom-
modaties in gebruik gaan nemen. Na een intensief voorbereidingstraject kon in maart 2020 de eerste paal de grond 
in. Op 9 december 2020 werd het hoogste punt bereikt. De oplevering van het nieuwe ziekenhuis vond plaats op 15 
december 2021. De verhuizing is in het weekend van 18 maart 2022. Maandag 21 maart 2022 wordt het ziekenhuis 
in gebruik genomen.
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Reestdal Revalidatie bereidt zich voor op 
ingebruikname
Op 14 en 15 maart is het zover. Dan verhuizen de cli-
enten die nu revalideren in Reggersoord te Meppel en 
Zonnekamp te Steenwijk naar  Reestdal Revalidatie, het 
nieuwe revalidatiecentrum van Noorderboog. 

Voor de ingebruikname moet er nog veel gebeuren. 
Dagelijks is het een komen en gaan van leveranciers, 
werklieden en medewerkers van Noorderboog. De 
restpunten uit de bouw worden afgerond en inkopen 
afgeleverd. Het gebouw wordt ingericht, aangekleed en 
medewerkers leren het gebouw kennen door training en 
scholing.  

Proefdraaien
Begin februari mocht iedereen die straks in het gebouw 
komt te werken een dagje proefdraaien. In groepjes 
maakten de medewerkers zich het gebouw eigen. Met 
de toegangspas in de aanslag struinden ze nieuwsgierig 
door de gangen en trokken ze alle deuren open. Overal 
in het gebouw zie je gedurende de proefdraaidag mede-
werkers die in groepjes hun werkprocessen bespreken. 
Ze kijken of er nog bijgestuurd moet worden. Alles is 
erop gericht dat de cliënt straks de behandeling krijgt, 
die hij nodig heeft. Ook kregen zij instructies hoe te 
handelen bij brand en calamiteiten. 

Slimme zorgtechnologie
Een medewerker van Cinnovate gaf uitleg over de 
slimme zorgtechnologie, die in het gebouw aanwezig is. 
De medewerkers in Reestdal Revalidatie dragen straks 
een smartphone bij zich. Hierop komen de meldingen 
van de cliënten binnen. Via de smartphone kan de zorg-
medewerker communiceren met de cliënt. Tijdens het 
proefdraaien werden alarmoproepen in scène gezet en 
daagde de workshopleider de medewerkers uit om goed 
hierop te reageren. De zorg kan een melding binnen 
krijgen van een cliënt die de alarmering doet, waarbij 
ook een locatieaanduiding binnenkomt. Het voordeel 
hiervan is dat de zorgmedewerker snel ziet waar iemand 
zich bevindt. Cliënten hebben binnen Reestdal Revali-
datie volledige bewegingsvrijheid en dit verhoogt het 
gevoel van veiligheid. Bij elk bed hangt een tablet aan 
de muur. Met de tablet kan de cliënt een spreek-luister-
verbinding met de zorg tot stand brengen. De zorg hoeft 
bij alarmering niet eerst lange afstanden over de gang 
te lopen maar kan via de smartphone kijken wat er aan 
de hand is en contact leggen met de cliënt en zo nodig 
actie ondernemen. Ook kan de cliënt via de tablet tv 
kijken, internetten of een instructiefilmpje bekijken. 

Manager Madelon Baan: “Ondanks dat er nog veel moet 
gebeuren, lopen we goed op schema. Het wordt een 
prachtig gebouw en iedereen heeft veel zin om straks in 
het nieuwe revalidatiecentrum aan de slag te gaan.” 
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Belevenissen van een 
hobbykok

Voortdurend wordt er onderhoud gepleegd aan het 
ringpark. Er wordt gezaagd, geplant, geschoffeld en 
opgeruimd. Er is alle dagen wel een ploeg mensen aan 
het werk. Nadat het erg lang somber en  nat weer is 
geweest, is het vandaag eindelijk droog en zelfs zonnig. 
Vanmorgen heb ik van het mooie weer genoten tijdens 
een wandeling door het ringpark. In mijn vorige artikel 
schreef ik over de olifantenpaadjes die je her en der 
aantreft. Je ziet soms wel bij hoekwoningen dat er een 
achterom is ontstaan tussen de struiken door. Na ver-
loop van tijd wil het wel eens gebeuren dat het paadje 
zo maar ineens bestraat is. 

Nu het winter en kaal is zie je ook rommel die mensen 
achter hun eigen tuinen in het plantsoen bewaren. 
Het staat en ligt er vaak al jarenlang. Je ziet wel fietsen 
staan of een surfplank of hout, overbodige potten en 
plantbakken, bestratingsmateriaal, speelgoed en wat je 
verder nog kunt bedenken. Blijkbaar hebben de bewo-
ners in hun tuinen geen plek om deze overtollige spullen 
te bewaren. Ik heb in mijn eigen tuin juist daarvoor een 
ruimte gelaten tussen mijn schuurtje en de haag die 
mijn tuin afscheidt van het gemeenteplantsoen. Daar 
kan ik oude potten kwijt die ik nog niet weg wil doen. 
Er worden in tuinen ook prachtige houten bouwsels 
gebouwd, soms met een barbecue of een verwarmings-
kachel. Hier kun je dan samen met je gezin of met vrien-
den samen zitten. 

Zo kwam ik ooit bij vrienden in een dergelijke aanbouw 
terecht, voorzien van een houtkachel, makkelijke stoe-
len, een eethoek en alles sfeervol aangekleed met leuke 
spulletjes. Je ziet ook wel bij hoekwoningen dat er een 
achterom ontstaat tussen de struiken door.  Makkelijker 
is het ook als je je tuin laat opknappen, dat de aanne-
mer met zijn materiaal door het plantsoen gaat in plaats 
van gewoon langs het huis door de eigen tuin. Zo gaat 
iedereen op zijn of haar eigen wijze om met zijn tuin. 
Mijn levenshouding is: “leven en laten leven”. Maar 
soms denk ik toch wel eens, dat zou toch ook anders 
kunnen. We kunnen best wel wat meer respect hebben 
voor ons ringpark.

Vandaag heb ik als “RECEPT “ een Rub, dat is een krui-
denmengsel wat jezelf mengt. Dat is te gebruiken om 
vlees voor de grill of barbecue  te kruiden.

Benodigdheden:
1 el bruine basterdsuiker
1 el komijnpoeder
1 tl chilipoeder
1 tl cayennepeper
1 tl knoflookpoeder
1 tl gerookt paprikapoeder 
1 tl uienpoeder

Een heerlijk smeersel voor je kip, rundvlees. Het is 
makkelijk te bewaren in een schoon potje. Je kunt de 
rub meteen gebruiken en is ideaal bij het grillen of 
barbecueën. Ik gebruik het als ik drumsticks of kluifjes 
ga grillen. Gebruik het samen met olie om het vlees in 
te smeren. 

Lekker eten,

Hay Janssen
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Wandeling ‘Langs 
oude wegen’

Deze wandeling, de vierde in de serie, voert langs de Blankensteinweg en de Slotweg, twee van de oudste wegen in 
de Oosterboer. Onderweg hangen een negental QR borden. De informatie, die via de codes op de bordjes op de tele-
foon is op te roepen, geeft een stukje geschiedenis weer van de Oosterboer. Onderstaande beschrijving gaat uit van 
een start bij het Wijkpunt Oosterboer aan de Osseweide 1a. Daar hangt de eerste QR code. 

Vanaf het bordje ‘Wijkpunt’ start de wandeling over het 
voetpad langs de parkeerplaats richting Brandemaat. 
Oversteken naar het voetpad langs de Brandemaat.
Rechts hangt het bordje ‘De Boerhoorn’,
even verder het bordje ‘Winkels in de Oosterboer’ 

Voetpad langs de Brandemaat vervolgen tot aan het 
water. Daar linksaf richting ringpark. Voorbij het water 
het voetpad rechts aanhouden. Daar hangt het bordje 
‘Ringpark’.

Voetpad volgen tot de Blankensteinweg. Daar rechtsaf.
Aan de rechterkant treft u de bordjes ‘Scouting’ en 
‘Blankensteinweg’ aan. 

Blankensteinweg blijven volgen. Linksaf naar het Waar-
deel. 

In het parkje bij het Waardeel heeft ‘De Ramhorst’ 
gestaan. De drie bomen die voor de boerderij stonden, 
zijn nog te zien. 

De wandeling gaat via Boerkist. Rechtsaf Slotweg. Nabij 
de scholen hangt bordje ‘Oosterboer’.

Linksaf Blankensteinweg. Op de hoek hangt het bordje 
‘Oosterboerweg’. Daar omkeren en de Blankensteinweg 
volgen. Op t-splitsing linksaf en oversteken naar het 
winkelcentrum. Pad achter de winkels volgen tot het 
Wijkpunt Oosterboer: einde van de wandeling.

De bordjes zijn bevestigd aan lantaarnpalen of verkeers-
borden. 
Rolstoelers kunnen de code scannen op de sticker on-
deraan de palen.
Lengte van de wandeling is ongeveer drieënhalve kilo-
meter.
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Geen spijt

Warmtetransitie: een prachtig scrabblewoord. We 
krijgen er allemaal mee te maken. Met de warmtetran-
sitie dus, maar welke kant het precies uitgaat is lastig te 
zeggen. Komt er verwarming door middel van waterstof, 
moeten we aan de warmtepomp, komt er een warmte-
net in de wijk? Wat te doen als de cv- ketel aan verva-
ging toe is?  Het is allemaal nog niet volledig duidelijk. 
Hoe moet je als huurder of eigenaar van een woning nu 
inspelen op deze nog onzekere toekomst, dat is de vraag 
waar ook hier geen antwoord op kan worden gegeven. 
Is niets doen een optie? Nee, want wat je wel kunt doen 
is het nemen van ‘Maatregelen waar je geen spijt van 
krijgt’.
Je kunt nu al energiebesparende en energieopwekkende 
maatregelen nemen die gecombineerd kunnen worden 
met alle gangbare alternatieven voor aardgas. Maar 
minstens zo belangrijk: ze leveren veelal meer comfort 
en u bespaart zowel geld als energie. 
Veel bewoners wachten nu onnodig lang op wat de 
plannen van de gemeente zullen worden voor van het 
gas af gaan. Bij alle warmtetransitie plannen komt stee-
vast één onderwerp naar boven drijven: álle woningen 
in Nederland zullen éérst 30 tot 50 % op hun energie-
verbruik moeten gaan besparen om de energietransitie 
überhaupt mogelijk te gaan maken. Daarmee kunt u NU 
al mee gaan beginnen én u bespaart er direct geld mee. 
Het bedrag dat een gemiddeld huishouden jaarlijks aan 
energie besteed is ca. € 2000,- over een periode van 30 
jaar loopt dit op naar ca. € 60.000,-. 
Met onderstaande maatregelen kunnen de energiekos-
ten aanzienlijk verlaagd worden en kunnen de investe-
ringskosten snel terug verdiend worden. 

Besparen op het gasverbruik:
• Door een lege spouwmuur te laten na- isoleren kan 
u bij een hoekhuis gemakkelijk 30% op uw gasverbruik 
besparen en met 3 jaar uw investering terugverdiend 
hebben. 
• Met vloerisolatie bespaart u weliswaar minder maar 
een warme vloer zorgt voor een veel aangenamer kli-
maat en meer comfort in huis waardoor de thermostaat 
weer een graadje lager kan. Warme voeten is ook wat 
waard en de kruipruimte verwarmen kost alleen maar 
geld! 
• Dakisolatie levert het meeste op als deze optimaal 
toegepast wordt en kan vaak gemakkelijk van binnenuit 
toegepast worden. Zorg er wel voor dat de minimaal 
aan te brengen isolatie een Rc waarde van 3.5 heeft, 
anders is het zonde van de arbeid (staat vaak op de 
verpakking vermeld) 
• Door vloerverwarming aan te brengen maakt u uw 
huis geschikt om in de toekomst met LT ( Lage Tempe-
ratuur) verwarming te gaan verwarmen. Of er nu een 
warmtenet of een warmtepomp in huis komt, de kans 
is groot dat dit op basis van lage temperatuur zal zijn. 
Daarnaast zorgt vloerverwarming ook voor een zeer 
aangenaam en comfortabel klimaat. Zorg er wel voor 
dat de vloer eronder goed geïsoleerd is; dus niet zomaar 
slangen infrezen in de betonvloer en dat de onderlinge 
afstand tussen de slangen max. 10-15 cm. is! 
• Door het oude dubbel glas door HR++ of 3 laags glas 
te vervangen kunt u aanzienlijk het warmteverlies terug-
dringen en heeft u veel minder koudeval als u dicht bij 
het raam zit. 
• Heeft u al een Mechanische Ventilatiebox op zolder 
in huis of bent u van plan om er een te gaan plaatsen, 
neem dan een Ventilatie Warmtepomp waarmee u di-
rect minimaal 30% op uw gasverbruik kan besparen. Er 
is een hoge subsidie voor beschikbaar en met een der-
gelijke installatie heeft u meteen een hybride systeem in 
huis waarmee u in ieder geval weer 15 jaar vooruit kan. 
• Schakel van koken op gas over op inductie: comfor-
tabel want de plaat is gemakkelijker schoon te maken, 
brandveiliger en er ontstaat geen fijnstof.
Kijk voor meer informatie eens bij milieucentraal.nl.

Financiering kan door:
• gebruikmaken van diverse subsidies zoals de SEEH 
subsidie voor isolatie maatregelen 
• gebruik te maken van de Nationale Energie Bespa-
ringslening waar u tegen een zeer voordelige rente geld 
voor verduurzaming van uw woning kunt krijgen 
• onderzoek de mogelijkheid bij uw gemeente om een 
“Gebouw Gebonden Financiering” te verkrijgen (de 
Woonpas is een van de mogelijkheden) 
• bij sommige banken kunnen lagere rente tarieven en 
wat extra hypotheek worden verkregen.
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Plaatjesactie 
AH Elzinga

De plaatjesactie van AH Elzinga heeft de gemoederen 
aardig bezig gehouden. In coronatijd was het verzame-
len van de plaatjes van Meppel een mooi tijdverdrijf. 
Veel contacten om te komen tot ruilen zijn gelegd, zelfs 
ondersteund door een Facebookpagina waar vraag en 
aanbod samenkwamen. De uitgifte van plaatjes is in 
november gestopt. Heeft u het album nog niet com-
pleet en wilt u toch een volledige verzameling, dan kan 
‘Stichting Oud Meppel’ daarbij helpen. Kees Elzinga 
heeft alle overgebleven plaatjes gegeven aan ‘Stichting 
Oud Meppel’ om ze beschikbaar te stellen aan hen die 
nog exemplaren missen. Wilt u in het bezit komen van 
ontbrekende plaatjes, maak dan een lijst van maximaal 
twintig nummers en deponeer de lijst in de brievenbus 
van het Historisch Centrum, Sluisgracht 21 of stuur een 
mailtje naar: info@oudmeppel.nl 
Vergeet niet naam, adres en telefoonnummer te ver-
melden. Dat is nodig om af te spreken wanneer de 
plaatjes afgehaald of bezorgd kunnen  worden.
Heeft u plaatjes of een leeg plakboek over? Die kunnen 
op hetzelfde adres, Sluisgracht 21, worden ingeleverd.

Drentse energiecoaches zijn vrijwilligers die door een 
ervaren energieadviseur zijn opgeleid om je te helpen 
met energiebesparing in je woning.

Voor wie?
Alle inwoners van Drenthe kunnen een Drentse energie-
coach inschakelen. Op aanvraag brengt de energiecoach 
een bezoek aan jouw woning.

De Drentse energiecoach:

•           Geeft voorlichting en informatie over je   
             energierekening.
•           Vertelt hoe je met eenvoudige 
             gedrags-) maatregelen energie kunt besparen.
•           Geeft informatie over de huidige 
             kwaliteit van de constructies (isolatie) 
             en installaties in je woning.
•           Kijkt met jou naar mogelijkheden om 
             duurzame energie op te wekken, zoals 
             zonne-energie.

Hoe werkt het?
De energiecoach loopt samen met jou door het huis en 
kijkt waar energie te besparen valt. Dat doet hij/zij met 
behulp van een checklist. Na het huisbezoek ontvang 
je van de energiecoach een rapport met de resultaten. 
Voor complexere vragen word je doorverwezen naar het 
Drents  Energieloket.

De Drentse energiecoaches zijn vrijwilligers, inwoners 
uit de eigengemeente en geven informatie zonder 
commercieel oogmerk. Ze hebben een korte opleiding 
gehad. Een Drentse energiecoach werkt vanuit een 
lokale energiecoöperatie/energie-initiatief of vanuit de 
gemeente. 
Aan de gegeven informatie of adviezen kunnen geen 
rechten worden ontleend en de Drentse energiecoaches 
en de genoemde samenwerkende partijen kunnen op 
geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 
de geboden informatie of advisering.
De eerste energiecoach voor de gemeente Meppel is 
dhr. Lute Piest. Hij is te bereiken via mail info@drents-
energieloket.nl of telefonisch 085-7920158. 
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Inloopspreekuren wijkteam Oosterboer/
Ezinge
Het wijkteam staat weer voor u klaar tijdens het inloop-
spreekuur. Hier kunt u met de wijkagent, bewonerscon-
sulent, wijkregisseur, sociaal werkers en wijkverpleeg-
kundige praten over dingen in uw buurt. Bijvoorbeeld 
over nieuwe ideeën in de buurt, initiatieven, parkeren, 
groen en overlast.  Ook kunt u hier met een hulpvraag 
terecht, bijvoorbeeld over mantelzorg, zorgen over een 
buurman of buurvrouw en waar moet ik terecht voor....

Het inloopspreekuur wordt gehouden op donderdag-
middag van 15.30 tot 16.30 uur in WijkPunt Oosterboer, 
Osseweide 1b.

Van links naar rechts: Karin Roosendaal, Yvonne Mur-
ris (sociaal werk), Ewoud Bos (woonconsulent), Najib 
Ouaamar (wijkregisseur), Mohammed El Mourabet 
(handhaving), Kevin van der Waard (wijkagent), Eline 
van Eunen (S1 wijkverpleegkundige).

Activiteiten Wijkpunt Oosterboer
Maandag/
donderdagochtend Koffie inloop   10.00 uur WijkPunt Oosterboer €1,00
Maandag  Spelletjesmiddag  14.30 uur WijkPunt Oosterboer
Dinsdag                 Huiskamer   10.30 uur WijkPunt Oosterboer €3,50
Woensdag  Hobbymiddag   14.30 uur WijkPunt Oosterboer €1,00
Donderdag  VIA spreekuur   13.30 uur WijkPunt Oosterboer
   Inloopspreekuur wijkteam 15.30 uur WijkPunt Oosterboer

22 maart Quiz Mister Smart   15.30 uur WijkPunt Oosterboer (gratis)
24 maart The Clan Macbeth Pipe Band  15.00 uur Atrium De Beemd (gratis)
21 april  Spoom Dalfsen    15.30 uur Atrium De Beemd (gratis)

Omgaan met geld
Wil je graag inzicht in je financiën/administratie maar 
weet je niet waar je moet beginnen?
Heb je het gevoel alleen te staan of vindt je het lastig 
om hulp te vragen maar wil je wel graag verandering? 
En wil je deze nieuwe verandering ook leren volhouden?

Welzijn MensenWerk start op woensdag 30 maart met 
een nieuwe groep voor de training  “Omgaan met geld”. 
De training bestaat uit 6 á 7 bijenkomsten waarin je in 
een ongedwongen sfeer aan de slag gaat met je eigen 
leerdoelen rondom financiën en administratie.
Meld je aan voor de cursus “Omgaan met geld” en krijg 
weer grip op je financiële welzijn. Vraag meer infor-
matie door contact op te nemen met Karin Roosen-
daal, k.roosendaal@welzijnmw.nl of Jildou Rozendal: 
j.rozendal@welzijnw.nl

De Plakkers
Een aantal bewoners van de Oosterboer heeft onder 
leiding van Etty Jonk meer dan zeven weken plaatjes 
geplakt in de boeken van ‘Stichting Oud Meppel’ en AH 
Elzinga. Uiteindelijk zijn er 180 boeken vol geplakt en 
verspreid onder woonvoorzieningen, de bibliotheek, 
wijkpunten en anderen die nog belangstelling hadden 
voor een boek. Welzijn MensenWerk heeft de ruimte en 
de koffie beschikbaar gesteld voor deze kanjers!
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In de aanloop naar de wijkaanpak zijn er twee participa-
tiebijeenkomsten gehouden met als thema “een bereik-
baar en toegankelijke Oosterboer”.  Corona bevorderde 
de deelname niet. Tegelijkertijd zit het hem niet in de 
kwantiteit maar in de kwaliteit.
Een van de meest in het oog springende aanbevelingen 
betrof het in beeld brengen van verkeers- en/of sociaal 
onveilige situaties. Deze keer zoomen wij in op de krui-
sing Brandemaat – Ruskenstuk.

Er komen hier op deze kruising veel verkeersdeelnemers 
samen. We noemen de chauffeurs van auto’s en vracht-
auto’s (o.a. Albert Heijn), fietsers en voetgangers. Daar-
bij springen onder andere de “brengers en halers” (kiss 
and ride) van de school en kinderopvang in het oog, de 
overstekende kinderen die naar de gymnastiekzaal gaan 
en de bezoekers van het winkelcentrum. Dit alles resul-
teert in een grote diversiteit aan verkeersbewegingen 
en dan hebben we het niet alleen over de aanvangs- en 
uitgaanstijden van de school.

De inrichting van de kruising werkt daarbij complice-
rend. Op korte afstand van elkaar zien  wij autoverkeer 
dat rekening moet houden met rechtdoorgaand en 
afslaand fietsverkeer. De zebra geeft voorrang voor de 
overstekende voetgangers, maar die zebra  ligt wel erg 
dicht op de kruising. De wachtende auto’s op het Rus-
kenstuk moeten eveneens voorrang geven aan voetgan-
gers en fietsers, maar worden ook geconfronteerd met 
auto’s die naar het winkelcentrum toe rijden. Sommigen 
van hen slaan gelijk weer rechtsaf richting naar de “ach-
teringang” van AH en de cafetaria. 

Daar tussendoor rijden fietsers die ook het Ruskenstuk 
inslaan! En dan hebben we hier de (lange) vrachtwagens 
die halsbrekende toeren moeten uithalen op twee vlak 
achter elkaar liggende (te) krappe bochten. Bij het in-
steken  naar het bevoorradingsstation van AH passeren/
blokkeren ze ook 1-2 keer het fietspad/voetpad.

Op dit moment zijn er bij ons geen cijfers bekend van 
het aantal (bijna)ongelukken. De meningen over de 
verkeersveiligheid op dit punt zijn divers. De optimist 
geeft juist aan dat de onoverzichtelijkheid en de te 
krappe inrichting van de kruising “vanzelf” voorzichtig-
heid afdwingt.  De pessimist zegt dat resultaten uit het 
verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Je kunt 
wachten op het eerste, ernstige ongeluk!

Wij zijn nieuwsgierig naar uw inzichten met betrekking 
tot deze kruising. Dat geldt overigens ook voor andere 
onveilige verkeerssituaties in de wijk. U kunt mailen 
naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.

Dit gaat (nog) goed?
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PGM de Baander jubileert 
in mei!

Er wordt door mensen met een beperking al 12 ½ jaar 
paardgereden bij manege De Baander. Paardrijden Ge-
handicapten Meppel (PGM) wil dit jubileum uitgebreid 
vieren en zal iedereen  binnenkort uitnodigen om dit 
samen met hen te doen op zaterdag 21 mei 2022 bij en 
rondom De Baander.

In 2009 is PGM helemaal in het uiterste puntje van de 
Oosterboer van start gegaan met paardrijden voor en 
door mensen met een beperking op manege De Baan-
der. Niet alleen de manege maar ook kinderboerderij ´t 
Erf van Vanboeijen hebben aan het eind van de Ooster-
broekenweg echt een prachtige locatie. 

Op de Baander kunnen mensen met een beperking ver-
schillende disciplines van de paardensport beoefenen. 
Het paardrijden gebeurt o.l.v.  ervaren en bevoegde 
instructeurs die zorgen voor veel structuur  zodat het 
vertrouwen en de zelfstandigheid van  ruiters wordt ver-
groot. Door samenwerking worden ook de sociale vaar-
digheden verbeterd. Er zijn speciale (groeps)lessen voor 
kinderen / jongeren / volwassenen met bijvoorbeeld 
een autismestoornis, dyslexie, dyscalculie of faalangst. 
Afhankelijk van de zwaarte van de beperking kunnen 
ze paardrijden of deelnemen aan specifieke rijvormen 
zoals mennen, huifbedrijden of voltige (gymnastiek te 
paard). De verschillende rijlessen kunnen zowel indivi-
dueel als in groepsverband worden gegeven. 

Manege de Baander beschikt over verschillende soorten 
zadels en aangepaste materialen om paardrijden voor 
mensen met een beperking mogelijk te maken. Zo is er 
bijvoorbeeld een tillift die gebruikt wordt om ruiters op 
het paard of huifbed te tillen. 

Huifbedrijden maakt paardrijden mogelijk voor men-
sen met een meervoudige beperking. Degene in het 
huifbed, lekker liggend onder de dekens, hoeft niets te 
doen. De kracht zit ‘m in het ritmisch bewegen op de 
ruggen van de paarden. Dit biedt pure en totale ont-
spanning.

Vrijwilligers
Om alles bij PGM goed te laten verlopen zijn er veel vrij-
willigers nodig die helpen bij zowel de dagelijkse gang 
van zaken als bij de incidentele extra werkzaamheden. 
PGM is dan ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Dus mocht je belangstelling hebben? Op de website 
www.pgmmeppel.nl vind je meer informatie. 
  
Paarden
Op dit moment zijn er 6 paarden die er voor zorgen dat 
mensen bij PGM De Baander telkens weer hun sport 
kunnen beoefenen maar vooral kunnen genieten.

Uniek bij de Baander is het huifbedrijden. 
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Plannen voor Informatiemarkt in de Oosterboer op 11 juni 2022
Voorgaande jaren heeft het Wijkplatform samen met de Wijkvereniging de 
jaarlijkse Burendag georganiseerd. Dit was dé mogelijkheid voor bewoners van 
Oosterboer en Ezinge om bekendheid te geven aan hun bedrijf, activiteit, hobby 
enzovoort. Scholen, sportverenigingen en  aanbieders van activiteiten voor de 
wijkbewoners werden hiervoor ook uitgenodigd. Helaas is de Burendag al twee 
jaar niet doorgegaan vanwege de corona pandemie. 

Uit de enquête n.a.v. de Wijkaanpak bleek dat veel bewoners niet weten wat er 
allemaal in hun wijk te doen is. We willen daarom graag een nieuwe start maken 
maar dan met een Informatiemarkt. Naast het Wijkplatform en de Wijkvereni-
ging doet ook WelzijnMensenwerk hieraan mee.

Er zal geprobeerd worden alles zoveel mogelijk te organiseren in het gebied 
tussen het winkelcentrum, de oude Oosterboerschool en het wijkgebouw. Het 
is voor de wijkbewoners mogelijk om eigen producten en eventueel hapjes en 
drankjes te verkopen. Verder zullen er voor jong en oud verschillende activitei-
ten worden aangeboden.
Bij voldoende deelname gaat de Informatiemarkt op 11 juni 2022 door! 

Hebt u belangstelling en wilt u graag deelnemen? Geef u dan op vóór 1 mei 
2022.
Naam      ………………………………………………………………
Adres      ………………………………………………………………
Tel. Nr.                   ………………………………………………………………
Email                ………………………………………………………………
Activiteit:                 ………………………………………………………………
Hele kraam:                                      Ja  / Nee    
Halve kraam:                                       Ja  /  Nee
Wil helpen bij de organisatie:        Ja  / Nee

U kunt het aanmeldformulier in de brievenbus doen bij De Boerhoorn, Brande-
maat 5 of mailen naar info@wijkplatformoosterboerezinge.nl.
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Nu de maatregelen steeds verder versoepeld worden, 
gaan we weer verder met onze activiteiten. Mochten er 
veranderingen plaatsvinden, dan laten we dat weten op 
onze Facebook pagina.
Het bestuur hoopt jullie allemaal weer te zien!

Activiteiten maart
12-03 Kaartmarathon ( klaverjassen en jokeren)
Aanvang: 10:00 uur

19-03 Speurtocht
Aanvang: 20:00 uur

26-03 Bingo
Aanvang: 20:00 uur

Voor actuele info: https://nl-nl.facebook.com/Bsve-
zinge/

Vaste 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
(voorlopig niet)

Donderdag
Schaken 20.00 – 23.00 (even weken)
Klaverjassen 20.00 – 23.00 (oneven weken)

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

Het bridgen gaat voorlopig niet door vanwege onvol-
doende deelnemers. We hebben dus nog bridgers nodig 
om weer te kunnen opstarten!

Verhuur grote en kleine zaal
Voorlopig verhuren we per keer 1 zaal, mocht dat 
anders worden dan zullen we dat op de website en 
facebook melden.

We gaan er vanuit dat op dit moment de corona regels 
niet meer van toepassing zijn, maar we houden ons aan 
de landelijke maatregelen. 


