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Facebook.com/wijkplatformoosterboerezinge 
 

  
Like ons op Facebook 

 

  
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 

 

  
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 

 

 Wijkagent: Kevin van der Waard 
Kevin.van.der.waard@politie.nl 
Tel. 0900 8844 

 

 Gemeente Meppel 
www.meppel.nl | postbus@meppel.nl 
Vragen of informatie tel. 140522 
 

 Buurtbemiddeling Hoogeveen, Meppel  en de 
Wolden 
Tel. 0528 278855 

  

 

 

 

Informatiemarkt verplaatst 
naar Infomarkt/Burendag 
op 24 september 2022 
Oorspronkelijk zou de informatiemarkt in de 
Oosterboer op 11 juni plaatsvinden. De markt valt dan 
samen met het Grachtenfestival  in Meppel en dat 
vinden wij geen goede combinatie. We hebben daarom 
gekozen voor een Infomarkt/Burendag op 24 
september 2022.  

We proberen om alles zoveel mogelijk te organiseren 
tussen het winkelcentrum, de oude Oosterboerschool 
en het wijkgebouw. Het  is mogelijk om eigen producten 
en eventueel hapjes en drankjes te verkopen. Er zullen 
activiteiten zijn voor jong en oud. 

Hebt u belangstelling en wilt u graag deelnemen geef 
dit dan voor 1 augustus 2022 door via 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  

Wat willen we in ieder geval weten? 
 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 Activiteit 

 Kraam ja/nee of halve kraam ja/nee 

 Wil helpen bij de organisatie ja/nee 

Bij onvoldoende deelname gaat de markt niet door.  

  

 

 

 

 

Colofon 

Deze Wijkkrant is een uitgave van het Wijkplatform 
Oosterboer Ezinge en verschijnt in de maanden 
maart, juni, september en december.  

Redactie: Els Boesjes, Janet van Veen en Jan Jonker  

Bezorging: cliënten van Vanboeijen en vrijwilligers  

Heeft u een ‘Nee Nee sticker’ en wilt u toch de 
Wijkkrant lezen, dan liggen er meeneemexemplaren 
klaar bij ‘Bakker Steenbergen’ in winkelcentrum 
Oosterboer.  

Bijdragen en reacties: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl  

Volg ons ook op Facebook! 

 Scan met de camera van uw 
mobiele telefoon de QR- code 
om de wijkkrant online te 
lezen. 
 

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/
https://www.meppel.nl/Inwoner
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Goed Idee 2022! 

 

Uw ‘Goed Idee’ beloond 
Net als vorig jaar wil het Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge vanuit het wijkbudget geld beschikbaar stellen 
voor ideeën om de leefbaarheid in beide wijken te 
vergroten. Het moet daarbij gaan om iets nieuws. 
Bijvoorbeeld een sportieve activiteit in uw straat voor 
de jeugd, maar ook een bijenhotel of een bloembak op 
een mooie plaats kan voor honorering in aanmerking 
komen. Alle ideeën zijn welkom. Vorig jaar heeft het 
Wijkplatform geld beschikbaar gesteld voor vijftig 
nestkastjes. 
De financiële bijdrage is altijd eenmalig en omdat het 
Wijkplatform het geld niet zo maar weggeeft, moet de 
aanvraag voldoen aan enkele voorwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een idee indienen 
U kunt voor 1 juli een ‘Goed Idee’ met een zo volledig 
mogelijke beschrijving per mail sturen aan: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl met 
vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Een 
briefje in de bus van het Wijkpunt Oosterboer, 
Osseweide 1b, mag natuurlijk ook.  
Indien nodig krijgt de indiener een uitnodiging om het 
goede idee te presenteren.  
Het Wijkplatform gaat daarna kijken of het idee binnen 
het budget uitgevoerd kan worden en maakt een keuze 
uit de inzendingen. De mogelijkheid bestaat dat er 
meerdere ideeën uitgevoerd kunnen worden. Heeft u 
een goed idee? Aarzel dan niet en stuur het in. En wie 
weet wordt uw idee gerealiseerd! 
 

  
Pumptrackbaan 
Komt de fel begeerde pumptrackbaan er dan toch? 
Voor Wessel Zinger en Marijn Koster, de jeugdige 
initiatienemers, zijn het spannende tijden. En ze 
wachten al zo lang. Vorig jaar maakten ze hun grote 
wens, een pumptrackbaan in de Oosterboer, al kenbaar. 
Gesteund door beide moeders en jongerenwerker 
Myrthe Lugtmeier werden handtekeningen verzameld 
ter ondersteuning van het burgerinitiatief dat aan de 
gemeenteraad van Meppel werd aangeboden. De 
reacties in de raad waren van meet af aan positief. 
Alleen moest er wel geld komen. En niet een klein 
beetje. De totale kosten bedragen € 103.000 Maar dan 
heb je ook een prachtige baan volop uitdagingen waar 
je in volle snelheid met je fiets over de bulten kunt 
hobbelen. Want dat is wat je doet. Steeds vaart maken 
om genoeg snelheid te krijgen voor de volgende bult. 
Het lijkt op fietsen in de duinen, maar dan dichter bij 
huis. 
 
De gemeente neemt niet alle kosten voor hun rekening. 
Dat was al snel duidelijk. Stichting Waarborgfonds 
Meppel bracht uitkomst en stelde een bedrag van 
vijftigduizend euro beschikbaar. Eventuele andere 
subsidiegevers en de gemeente nemen het resterende 
bedrag voor hun rekening.  
 
Het voorstel werd donderdag 19 mei in de 
raadscommissie besproken. Het gaat als hamerstuk 
naar de raad waarmee de beslissing om de baan aan te 
leggen eigenlijk al genomen is. Binnenkort kan de eerste 
schop de grond in. 
 
Het ringpark is de meest geschikte plaats om de 
pumptrackbaan aan te leggen. De half pipe die er nu 
staat, kan blijven. Er komen voldoende lantaarns, 
afvalbakken, bankjes en waar nodig beplanting. 
 
De pumptrackbaan zal bijdragen aan meer 
speelmogelijkheden voor de jonge en oudere jeugd 
laten burgemeester en wethouders weten: ‘Het is straks 
dè plek voor BMX’ers en skaters. De pumptrackbaan 
heeft een sportief karakter, het draagt bij aan meer 
beweging onder de jeugd en daarmee ook aan een 
betere gezondheid onder jeugdigen.’   

Voorwaarden voor een ‘Goed Idee’’ 
1. Een 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 een draagvlak in (een deel  van) de 

wijk zijn voor uw idee. 
4. In geval  van een activiteit dient deze vrij 

toegankelijk te zijn voor wijkbewoners. 
5. Een idee mag geen betrekking hebben op 

achterstallig onderhoud. 
6. Een idee kan niet meedoen wanneer het via 

andere middelen kan worden bekostigd. 

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl


3 
 

 

Bruggetjes vernieuwd 

Twee bruggetjes gelegen In het ringpark en tussen de 
Elzenhage en het Sint Pietersland hebben een flinke 
opknapbeurt gekregen (foto’s: Erik-Jan Feenstra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wijkplatform, Wijkcoördinator en 

hondenbezitters  
Omdat er veel onrust is over loslopende honden 
hebben we op 18 mei een overleg gehad over de 
behoefte van de honden baasjes. 
 
Graag zien we een losloopgebied en een omheind 
hondenspeelveldje. Daarnaast willen we graag 
duidelijkheid of het pad langs het spoor vanaf Scouting 
tot aan de Baander nu wel of niet bedoeld is als fietspad 
en of de honden er nu wel of niet aangelijnd moeten. 
Dit geeft altijd veel discussie. Dat geldt ook voor de 
andere klinkerpaadjes.De gemeente zal hier 
duidelijkheid over verschaffen. 
 
Dan het hondenspeelveld.  In Nieuwveenselanden is  
een mooi stukje veld gecreëerd waar honden vrij 
kunnen spelen. Dit werkt goed voor iedereen. Een 
speelveld is een mooi ontmoetingspunt voor zowel de 
honden als de baasjes. Omwonenden hoeven niet bang 
te zijn voor overlast, want het is geen hondenasiel waar 
de hele dag en nacht honden aanwezig zijn. Bovendien 
worden er huisregels opgesteld en zal er een 
opruimplicht gelden.  
 
Wie wil mee participeren in dit project kan zich 
aansluiten door een mailtje te sturen naar   
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl. De volgende 
bijeenkomst is gepland voor 21 september. 
 
Vrolijke hondengroet van uw buurtgenoten. 
 
 

  

Overleg 

 

  
 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor onze 
Wereldwinkel 
Wat doe je precies? 

 Je staat 3 à 4 dagdelen per maand in de 
winkel samen met een collega. 

 Je geeft klanten advies en, op verzoek, extra 
informatie over onze producten. 

 Je kunt/leert werken met het door ons 
gebruikte kassasysteem. 
 

Lijkt het je leuk en draag je het Fairtrade 
gedachtegoed een warm hart toe, bel dan 0522 
262823 of stuur een mailtje naar 
info@wereldwinkelmeppel.nl. 

Je kunt natuurlijk ook naar de Wereldwinkel zelf 
komen en je persoonlijk opgeven, Woldstraat 35. 

 

 

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Bijenteldag! 

 

Informatiebord bij het Bijen- en Vlinderparadijs nabij de 
Oosterbroekenweg. 

Werkgroep Groen en de Nationale 
Bijentelling 
Op vrijdag 22 april kreeg de Werkgroep Groen van het 
Wijkplatform de vraag van landschapsbeheer Drenthe 
om mee te doen aan de opnames van RTV Drenthe voor 
de nationale bijentelling. Hieronder het verslag van 
Ronald Oosting van RTV Drenthe. 
Ga er maar aanstaan: beestjes tellen die vliegensvlug 
voorbij vliegen. En dan ook nog eens verschillende 
soorten noteren. Het is misschien een pittige opgave, 
maar toch duiken elk jaar weer duizenden 
insectenliefhebbers de tuin of een natuurgebied in voor 
de Nationale Bijentelling. 
Ook in de wijk Oosterboer in Meppel gingen mensen 
van de werkgroep Bijen- en vlinderparadijs gisteren op 
zoek naar de kleine honingfabriekjes. Al viel het door 
het weer niet mee. "Ja, ze waaien een beetje weg hè?", 
lacht Els Boesjes. 
 

 
                Bij op bloesem - Foto: Erik-Jan Feenstra 

Bijenliefde 
Boesjes is van de werkgroep Bijen- en vlinderparadijs. In 
2017 benadert Landschapsbeheer Drenthe die 
natuurgroep vanuit de actie Nederland Zoemt. Na een 
wandeling door de wijk vinden ze een geschikte plek 
voor het op poten zetten van een bijenwalhalla. 
"In 2018 hebben wij hier toen de eerste fruitbomen 
geplant. Ook zijn er toen zo'n zeventig struiken 
aangeplant.  
 
Als werkgroep doen wij ook het beheer", legt Boesjes 
uit. De vrijwilligers steken ook de handen uit de 
mouwen bij het onderhoud. Zo is het de bedoeling dat 
de grond verschraalt, zodat er uiteindelijk meer wilde 
bloemen bloeien. 
80p geselecteerd als afspeelkwaliteit 
Enkele feitjes over bijen in Nederland (bron: 
nationalebijentelling.nl) 
80 procent van de planten waar wij van eten is voor 
bestuiving afhankelijk van bijen 
358 verschillende bijensoorten zijn er in Nederland 
34 soorten zijn in Nederland verdwenen 
50 procent van de bijensoorten is bedreigd 
 
In Meppel zijn ze dus vooral trots op wat ze de 
afgelopen jaren uit de grond hebben gestampt. Een 
mooi onderkomen voor bijen. "Ja, dan hoort het er 
natuurlijk ook bij dat je de bijen gaat tellen om te kijken 
of het ook zoden aan de dijk zet", vertelt Boesjes. Maar 
bijen spotten ze deze keer niet heel veel vanwege de 
harde wind. 
 
"Maar we hebben al wel een heleboel vlinders gezien. 
Die zijn ook belangrijk", vervolgt ze. "Uiteindelijk gaat 
het in dit park om het geheel. Het is leuk voor bewoners 
als er straks fruit aan de bomen komt. Daar kan 
iedereen dan mooi van pakken", besluit ze, terwijl ze 
vol trots naar de bomen in bloei kijkt. 
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Dit gaat (nog) goed?  
Deel 2 
 
Het artikel in de vorige wijkkrant over de 
verkeersveiligheid heeft verschillende reacties 
opgeleverd. Alle reacties bevestigden het gevaar op 
deze kruising op de Brandemaat-Ruskenstuk. 
Tegelijkertijd gaven lezers ook aan dat het gevaar vaak 
terug te voeren is op menselijk gedrag. “Als je de regels 
volgt dan is er niets aan de hand”. Te hard rijden 
(haast?!) is bijna altijd een zaak van de (buurt)bewoners 
zelf. Ook zijn geduld en inzicht in de situatie factoren 
van belang.  
 
Er werden ook oplossingsrichtingen aangedragen. De in- 
en uitrit achter AH zou beperkt kunnen worden tot 
alleen ingaand verkeer. Het verplaatsen van de zebra in 
de richting van de Boerhoorn, waardoor er meer ruimte 
en overzicht ontstaat om over te steken zou ook een 
verbetering kunnen zijn. We gaan de knelpunten en 
oplossingsrichtingen inbrengen in een 
verkeersveiligheidsplan, waaraan het wijkplatform 
samen met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland 
gaat werken. Wie mee wil denken is van harte welkom! 
Ook het melden van verkeersonveilige punten juichen 
we van harte toe. U kunt mailen naar 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 

 
 
Even verderop 
Eén van de lezers maakte ons attent op een ander 
knelpunt. In het verlengde van de kruising Brandemaat-
Ruskenstuk loopt een fietspad richting de Osseweide. 

Ter hoogte van de Osseweide (achterzijde AH en 
cafetaria) houdt het fietspad op. Hoe vaak daar auto’s 
keihard fors op de rem moeten staan?! De fietsers 
komen met hoge snelheid aan en wanen zich veilig 
omdat ze op een fietspad fietsen… Het zicht van de 
auto’s die van de parkeerplaats komen wordt vaak 
gehinderd door geparkeerde auto’s: ze zien de fietsers 
niet. Een stopbord op deze kruising met het fietspad 
maakt de autobestuurder extra alert. En/of  een 
waarschuwingsbord “gevaarlijke” kruising voor de 
fietser zou ook een verbetering zijn.  
 

 
 
Uitrit 
Deze keer brengen wij ook de kruising van de 
Bevrijdingslaan met de Brandemaat onder de aandacht. 
Het is hier nog geen 30 km-zone! Deze begint pas zo’n 
100 meter verderop richting de Anne Frankschool. 
Verkeer de Oosterboer in heeft de neiging om het gas 
nog even fors in te trappen. “We rijden immers op een 
voorrangsweg”. Omgekeerd wordt het verkeer richting 
de stad door het bord “einde 30km-zone” ook 
uitgenodigd om nog even gas te geven richting de 
stoplichten.  
 
Komen we vanaf de stoplichten dan krijgen we eerst de 
afslag naar de Kampen met de fietser en/of voetganger 
als “onverwachte” verkeersdeelnemer. Alertheid wordt 
gevraagd. Komen we vervolgens bij de afslag naar de 
Bevrijdingslaan, dan ontbreekt een officiële oversteek. 
De opstelstrook voor fietsers en voetgangers aan de 
overzijde van de Bevrijdingslaan is smal en kort. Ben je 
daar aan de overkant dan heb je te maken met kruisend 
fietsverkeer. De voetganger die aan de zijde van de 
Bevrijdingslaan de Brandemaat volgt heeft overigens 
ook voorrang. Het uitzicht vanuit de Bevrijdingslaan is 
daar ook niet optimaal door onder andere een forse 
dennenboom. Kortom, ook deze situatie vraagt om een 
nadere blik van verkeerskundigen. 

 

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Het zwarte pad 
 
 
 
 
Het zwarte pad of zwarte wegje is onderdeel van de 
veel gebruikte langzaam verkeersroute door de wijk 
Oosterboer via het viaduct over de A32 naar het 
Centrum. Het ontleende deze naam aan de zwarte 
sintels waar de weg mee werd verhard. De sintels 
waren een restproduct afkomstig van de Meppeler 
gasfabriek aan de Gasgracht, waar met behulp van 
cokes gas werd gemaakt voor de stadsverwarming. In 
de jaren tachtig werd de weg geasfalteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De officiële benaming is “Blankensteinweg”.  
Deze naam refereert aan de boerderij Blankenstein.  
De weg liep oorspronkelijk vanaf Rechteren in de 
Haveltermade via het Jufferenpad naar het oosten.  
 
Kernwaarden 
De Blankensteinweg is van cultuurhistorische betekenis. 
Niet alleen vanwege de behouden boerderijen langs 
deze weg. Ook de singelachtige structuur zorgt voor een 
herkenbaar, historisch beeld.  
 
In de afgelopen periode verkenden mensen van de 
onderhoudsploeg Oosterboer, beleidsmakers en leden 
van het wijkplatform de route vanaf de Oosterboerweg 
tot het viaduct over de A32.  

Op welke wijze kunnen we de cultuurhistorische 
groenwaarden langs deze route versterken? 
 
Rommelige indruk 
De eerste indruk is rommelig. Alles lijkt door elkaar 
heen te groeien. De groei van hop, hedera, braam, 
brandnetel en kornoelje is overdadig, om niet te zegen 
overwoekerend. De singelstructuur is op sommige 
plekken doorbroken door het omvallen en/of rooien 
van bomen en zorgt voor onlogische open stukken. Ook 
de soort bomen is op sommige plekken sterk wisselend. 
Onduidelijk is waar gekozen is voor lage of hoge 
struiken. Of hebben we de natuur hier zijn werk laten 
doen? Op bepaalde (onlogische) plekken is gekozen 
voor een (bos)kruidenlaag, op andere plekken lijkt deze 
te ontbreken. Tegelijkertijd zijn er plekken waar de 
maaimachine twee keer per jaar zijn niet ontziende 
werking, zowel horizontaal als verticaal, doet.  
 
Tegelijkertijd is dit rommelige karakter een eldorado 
voor vogels en insecten. Het beeld is minder fraai, maar 
zorgt ervoor dat de ecologie op één staat. De inzet van 
de horizontale/verticale maaier is een afweging tussen 
ecologisch groenbeheer en kosten. Een dag schoffelen 
kost immers meer dan een half uur met de maaier. 
Overigens kan daar de inzet van vrijwilligers ook een 
deel van het verschil maken. En als het gaat om de 
cultuur-historische waarden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een plan waarin de essentiële bomen en struiken 
beschermd en/of herplant worden, inclusief een vorm 
van beheer, lijkt te ontbreken.  
 
Meerdere profielen 
De idee dat de Blankensteinweg gekenmerkt wordt 
door één (cultuurhistorisch) profiel blijkt in de praktijk 
niet te kloppen.  
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Het laatste stuk van de Blankensteinweg (richting 
Oosterboerweg) herbergt de meest originele 
singelstructuur en is relatief ongerept. Met de aanplant 
van enkele bomen kan op andere plekken deze 
structuur makkelijk hersteld worden.  
 
Kijken wij echter achter de Doornheegde en 
Heegdehoek, dan zien we iets anders. Aan de oostelijke 
kant van de weg een vrij brede groenstrook en aan de 
westelijke  zijde juist een smalle groenstrook 
(afhankelijk van de kijkrichting). De knik in het pad (ter 
hoogte van de verhoogde oversteek tussen 
Doornheegde/Heegdehoek en Waardeel) is een deel 
van de verklaring.   
 

 
 
Verderop vallen nog andere zaken op. De bermen aan 
beide zijden van de Blankensteinweg zijn daar relatief 
smal en gecultiveerd. Ter hoogte van de Rietzoom is de 
werkwijze met de maaier het meest zichtbaar. Het 
herstel/verplaatsen van hogere struiksoorten naar het 
midden van de berm en het herinrichten van de strook 
langs de straat met een mengsel van kruiden zou een 
kleurrijke oplossing zijn. Komen we bij het einde van de 
Blankensteinweg, dan zouden op enkele plaatsen de 
dode/gerooide bomen vervangen kunnen worden door 
nieuwe. En tenslotte zou een doorkijk naar de daar 
gesitueerde waterplassen (kijkrichting Meppeler 
Wandebos) voor onverwachte, verrassende beelden 
kunnen zorgen. 
 
Hoe nu verder? 
De wandelingen waren voor alle partijen zinvol. Uitleg 
over het beheer, het effect op de aanblik en de 
aandacht voor cultuurhistorische waarden zorgden voor 
wederzijds begrip. De gemeente gaat in overleg met de 
buurt en het wijkplatform een voorstel doen ten 
behoeve van (her)plant van bomen om op bepaalde 
plekken de structuur te herstellen.  
 

Er is budget voor de (her)plant van bomen! Ook wordt 
er een voorstel gedaan om de (her)plant van hoge 
struiken en lagere struiken logischer te maken. Op 
andere plekken kan een (bloeiende) kruidlaag het 
alternatief zijn voor gazon maaien. Tenslotte moet een 
op te zetten beheersplan het evenwicht vormen tussen 
de ecologische benadering en een verantwoorde 
bedrijfsvoering (kostenbeheersing). Gekoppeld aan een 
gefaseerde aanpak van het geheel kan er weer een 
prachtige Blankensteinweg gerealiseerd worden.  
 
NB. Hoogspanningsmasten 
Onder de hoogspanningsmasten mag van TenneT in het 
kader van veiligheid geen hoge boom/begroeiing staan. 
Dit zorgt ervoor dat op deze plekken periodiek 
ingegrepen wordt om de begroeiing terug te dringen. 
 

 

 

Aanduiding paden 
Vanuit de wijk heeft het wijkplatform meermalen 
vragen ontvangen over de aanduiding bij de diverse 
paden in de wijk Oosterboer. Deze vragen hebben we 
ook uitgezet bij de Gemeente Meppel en de reactie is 
als volgt:  
 
Op “open streetview’ is aangegeven en dus ook terug te 
vinden wat een fietspad of voetpad is. Op een voetpad 
mag er niet gefietst worden. Bebording is alleen terug 
te vinden bij een fietspad. Voetpaden worden niet als 
zodanig via bebording aangegeven. Op streetview is 
door middel van de legenda aangegeven waar de 
voetpaden terug te vinden zijn. 
 
Link naar streetview: 
https://www.openstreetmap.org/#map=8/52.154/5.29
5  

  

https://www.openstreetmap.org/#map=8/52.154/5.295
https://www.openstreetmap.org/#map=8/52.154/5.295
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Kunstwerk Ezinge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezinge 
Ezinge is een woon- en werkbuurt gelegen aan de 
oostzijde van Meppel tussen de spoorlijn en de snelweg 
A32 en tussen de Hoogeveensevaart en de Reest, 
waarbij de eerste woningbouw al in de jaren 30 is 
gerealiseerd. De namen van de woonstraten zijn 
genoemd naar bloemen en het wordt ook wel de 
Bloemenbuurt genoemd.  
Het is een redelijk hechte woonbuurt. Daarnaast 
bevinden zich in dit gebied de sportterreinen van 
Alcides, MSC, FC Meppel en de Sprinter en sinds kort 
ook scholengemeenschap Stad en Esch, het Drenthe 
College en het sporthalcomplex. 
 
De wijk ontleent zijn naam aan Eesinghe, een 
buurtschap van een aantal boerderijen in de nabijheid 
en gelegen op een verhoging in het landschap langs de 
prachtig slingerende grensrivier de Reest. Ezinge is van 
oorsprong een volkswijk met veel werkgelegenheid 
binnen de wijk. In de loop der jaren, zeker na realisatie 
van de scholencampus, is het karakter van de wijk 
veranderd. Nu Woonconcept een groot aantal 
woningen aan de Resedastraat en Rozenstraat 
toekomstbestendig heeft gemaakt en een 25-tal 
woningen heeft gerealiseerd aan de nieuw Dahliastraat 
lijkt de wijk afgerond. Het initiatief van het 
Wijkplatform komt dus op een mooi moment. Na de 
presentatie van drie ontwerpen aan de leden van  het 
Wijkplatform hebben we een passend ontwerp 
gekozen, bedacht door kunstenaar Hendrik Klunder. 

Het kunstwerk 
Het beeld van het kunstwerk straalt een bloemvorm uit, 
kelkachtig, maar ook iets van een trofee vanuit het 
sportieve oogpunt. Het geheel wordt geplaatst op een 
slingerende verhoging, symboliserend de ligging van 
Eeshinge aan de Reest.  
 

Het beeld wordt gerealiseerd 
in gegalvaniseerd staal met 
zijn kenmerkende gevlekte 
uitstraling en met vijfhoekige 
kenmerken.  
 
De vijfhoekige kenmerken 
komen ook tot uiting in de ter 
plaatse verhoogde vijfhoekige 
oppervlakten met 
verschillende niveaus en 
daarvoor gebruik te maken 
van robuuste betonbanden 
van verschillende hoogten.   
 
 
 

De realisatie van het stalen kunstwerk is mede in 
handen van het van oudsher in de wijk Ezinge 
gevestigde en gerenommeerde bedrijf Gebr. 
Sterenberg. Het bedrijf is zeer innovatief, biedt 
maatwerk en gaat geen technische uitdagingen uit de 
weg.  Naast het tekenwerk dat GS heeft geleverd heeft 
het bedrijf ook sterkteberekeningen uitgevoerd.  
 
Het bouwwerk 
Om het kunstwerk te realiseren zijn al veel schetsen en 
tekeningen gemaakt. Een sterkteberekening is gemaakt 
door Gebr. Sterenberg en ook tekeningen over hoe de 
fundering van het kunstwerk wordt gemaakt.  
 

 

kunstwerk ‘Ezinge’ 

Bijdragen van ‘Stichting Waarborgfonds Meppel’, 
‘Stichting Het Burgerweeshuis’, ‘Stichting 
Cultuurplatform Meppel’ en het ‘Wijkplatform 
Oosterboer Ezinge’ maken de bouw van het kunstwerk 
mogelijk.  

Deze flyer hebben alle bewoners van de Resedastraat 
ter informatie ontvangen. Voor meer informatie of 
opmerkingen kunt u een mail sturen aan 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl . 

 

In tegenstelling tot de wijk Oosterboer staan er in 
Ezinge geen kunstwerken in de openbare ruimte. 
Het wijkplatform is van mening dat daar best 
verandering in mag komen. Vandaar ons initiatief 
om een kunstwerk in de wijk Ezinge te realiseren 
op de groenstrook die ligt tussen de Resedastraat 
en de Ambachtsweg, een mooie zichtlocatie waar 
dagelijks veel mensen passeren. 
 

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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De wijk klaar voor de wereld van morgen 
De gemeente is gestart met de Wijkaanpak Oosterboer. 
We hebben opgehaald wat er speelt en leeft in de wijk. 
Als toekomstwens heb we gehoord: een compleet, 
duurzaam en sociaal Oosterboer. Om dit te realiseren, 
hebben gemeente, bewoners en maatschappelijke 
partijen samen iets te doen. Dát doen we in de 
Wijkaanpak Oosterboer.  
 
Waarom een Wijkaanpak? 
Uit vele gesprekken, brainstormsessies en enquêtes 
blijkt dat het fijn wonen is in Oosterboer. Maar 
woongeluk is als een goede vriendschap: daar moet je 
aan blijven werken. Dat geldt ook voor de Oosterboer, 
zeker gezien de veranderingen die op de wijk afkomen. 
Wijkbewoners worden ouder en de wensen over de 
inrichting van de buitenruimte veranderen. De huizen 
moeten voorbereid worden op het veranderende 
klimaat en de overgang naar duurzame energie. Deze 
opgaven vragen om een actieve aanpak.  
 
De Wijkaanpak is van iedereen 
De Wijkaanpak gaat niet alleen over nieuwe bestrating 
of het aanleggen van een parkeerplaats. Het gaat over 
de toekomst van de wijk. Thema’s als sociale 
samenhang, duurzaamheid gaan over uw straat, buurt 
of raken u zelfs achter de voordeur. Om tot oplossingen 
te komen, hebben we vaak meerdere partijen nodig. 
Veel bewoners en partijen, maar ook de gemeente zelf, 
zetten nu al goede stappen.  

De Wijkaanpak is niet morgen klaar   
De wijkaanpak is morgen nog niet klaar. En ook niet 
volgende week of volgend jaar. We staan eigenlijk pas 
aan het begin. De komende jaren willen we samen de 
Wijkaanpak Oosterboer verder opbouwen en invulling 
geven. Soms kunnen we snel resultaat boeken. Soms is 
het oplossen van een opgave een proces van lange 
adem en langdurige samenwerking. Niet alles kan en 
hoeft tegelijk. 

Wat merkt u de komende tijd? 
De komende periode bouwen we aan de samenwerking 
met bewoners en maatschappelijke partijen.   
We bekijken hoe we samen de opgaven kunnen invullen 
en wat hiervoor nodig is. Tegelijkertijd gaan we ook al 
aan de slag.  

In 2022 en 2023 is nog geen ruimte voor grote 
investeringen in de wijk. Wel is er een jaarlijks budget 
om een aantal knelpunten aan te pakken of kansen te 
benutten.  
 
In 2022 en 2023 willen we in ieder geval het volgende 
met de wijk doen: 
Momenteel loopt de pilot met Het Groene Hart. Hierin 
kunnen we een aantal opgaven oppakken die specifiek 
spelen in die buurt. We willen leren van hoe deze 
buurtgerichte aanpak is gegaan. In de tweede helft van 
2022 kiezen we een volgend buurtje.  
 
Eind maart is in Oosterboer een parkeerdruk meting 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn onlangs bij de 
gemeente binnengekomen en met het wijkplatform 
besproken. De parkeerdruk meting geeft een beeld van 
de parkeerdruk op een bepaald moment. Maar er 
speelt meer mee, zoals de beleving bij bewoners, het 
ruimtegebruik en ongeschreven regels. De 
parkeerproblematiek is divers en er is niet één 
oplossing. We bekijken de komende periode hoe we 
hieraan een vervolg kunnen geven.  

Wij verhuren de Oosterboerschool momenteel voor 
maatschappelijk doeleinden. Met de huurder maken we 
afspraken voor de komende periode. Gezamenlijke 
inzet is om in de Oosterboerschool ruimte te geven aan 
nieuwe maatschappelijke activiteiten en samenwerking.  

De gemeente heeft in de Transitievisie Warmte 
vastgelegd in welke wijken wordt gestart met het 
aardgasvrij maken van gebouwen. Voor Oosterboer 
komt dit al dichtbij: de planning is om in 2023 een 
wijkplan te maken. Hierin leggen we vast hoe de wijk in 
de toekomst aardgasvrij kan worden. Dit proces geven 
we samen met u vorm. De planning is om de tweede 
helft van 2022 een plan van aanpak te maken. We zien 
dit proces als onderdeel van de Wijkaanpak.  

De Wijkaanpak is erop gericht bewoners meer ruimte te 
geven. Wij willen beter aansluiten op wat vanuit de wijk 
nodig is. Dat doen we onder meer door in te spelen op 
initiatieven uit de wijk. Ook bewonersgroepen 
ondersteunen we. Het herstelplan Zwarte Pad is een 
mooi voorbeeld hoe gemeente en wijk samen een 
knelpunt bekijken.   

Zin om mee te doen? 
Heeft u interesse in een specifiek onderwerp, een goed 
initiatief voor uw omgeving, of wilt u de handen uit de 
mouwen steken? Laat het ons weten. U kunt contact 
opnemen met de procesbegeleider van de Wijkaanpak 
Oosterboer of de wijkregisseur, via postbus@meppel.nl 
of 14 0522. 
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Kranslegging monument  
Sergeant Swart  

 
 
 

 
 
Bij het monument voor sergeant Swart aan de 
Hoogeveense Vaart is op 10 mei om 13.30 uur een 
krans gelegd door de leerlingen van Kindcentrum de 
IJsvogel en Kindcentrum Anne Frank.  
 
De kinderen en de aanwezigen werden welkom geheten 
door Marieke Bonen, directeur van KC de IJsvogel. Ze 
vertelde iets over de persoon sergeant Anne Swart en 
over het belang van gedenken, zeker met het oog op de 
oorlog in Oekraïne.  
 
Wethouder Robin van Ulzen hield namens de gemeente 
een korte toespraak en wees op het belang, met name 
voor de kinderen, om te blijven gedenken en bedankte 
voor de betrokkenheid van de leerlingen bij dit 
monument.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Enkele leerlingen droegen een tekst voor, waarna de 
kransen werden gelegd. Het gedicht ‘ 2e Wereldoorlog’ 
is van Nyne, leerling van KC de IJsvogel. 

Kranslegging door de leerlingen van Kindcentrum de IJsvogel en Kindcentrum Anne Frank. 
 

Anne Willem Swart  

Geboren op 30 
augustus 1907 te 
Zaandam en 
overleden op 10 mei 
1940 te Meppel.  
 
Oorlogsslachtoffer 
Hij is 32 jaar oud 
geworden. 
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Amélie en Aimee, leerlingen 
van Kindcentrum Anne Frank,  
dragen een zelf geschreven 
gedicht voor. 
 

Sergeant Swart een grote strijder 
De dood kon hij niet vermijden 
Hij was voor Meppel een echte leider 
Hij streed hard in moeilijke tijden 

Het zijn zware tijden voor de nabestaanden 
Niemand wil een slachtoffer zijn 
De rest van hun leven worden geen rozenmaanden 
Want diep van binnen voel je altijd nog pijn 
 
Stel, je hebt de verkeerde vertrouwd 
Kon dat je leven veranderen 
Soms werd je door mensen dan als verrader beschouwd 
Dan zou je spijt hebben van de ene dag op de andere 
 
Oorlog mag nooit meer gebeuren 
Dat is slecht voor ieder mens 
Dat zou veel levens verscheuren 
Geen oorlog is ieders wens 
 
Racisme was er toen en het is er nog 
Je doet dan veel mensen pijn 
Maar toch… 
Een racismevrije wereld dat zou toch veel mooier zijn? 

 
 

Met veel plezier wonen aan het Klaverveld  
Het is een soort hofje, waarin iedereen uitkijkt op een 
parkeerplaats en een stukje grond met een bankje en 
een wipkip. De wipkip wordt niet gebruikt, het bankje 
ook niet. Nu hebben wij, Marian en Ina, het plan 
opgevat om hier een picknicktafel te plaatsen, om hier 
met de buurt af en toe eens samen te komen. Dit om de 
samenhang tussen de bewoners te vergroten. 
 
Na een onderzoekje en het verzamelen van 
handtekeningen is de gemeente benaderd. Met deze 
handtekeningen hebben we de gemeente benaderd en 
werden doorverwezen naar Najib Ouaamar, de 
wijkregisseur. Met Najib Ouaamar, de wijkregisseur,  is  
inmiddels een aantal keren contact geweest, en hij zet 
zijn schouders eronder. Het lijkt erop, dat we binnen 
afzienbare tijd een picknicktafel geplaatst krijgen.  
 
We zijn erg blij met de manier waarop ons plan wordt 
opgepakt en de hulp die we hierbij krijgen van Najib. 
We verheugen ons op een gezellig middelpunt in onze 
straat en hopen dat er geregeld gebruik van wordt 
gemaakt.  

Marian Jutte en Ina Renkema 

 
 
14 juni vrijwilligersavond in De Plataan 
  
Wat is het mooi om als vrijwilliger betekenis te hebben 
voor een ander, de maatschappij en onszelf. En wat is er 
veel mogelijk wanneer we op ons op die manier 
inzetten voor elkaar.  
 
Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar, maar niet 
vanzelfsprekend. Daarom willen gemeente Meppel, 
Welzijn MensenWerk en het vrijwilligersplatform 
Meppelvoorelkaar vrijwilligers laten zien dat hun inzet 
gezien en gewaardeerd wordt. Op 14 juni vanaf 19.30 
uur zijn alle vrijwilligers van Meppel uitgenodigd voor 
een vrijwilligersavond in Cultureel Centrum De Plataan. 
 
De avond staat in het teken van de waardering voor 
vrijwilligers. Zo worden de Meer dan Handen Awards 
uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie of een 
project. De successen van Meppelvoorelkaar worden 
gedeeld. En er is een vrijwilligersquiz waarmee de 
deelnemers natuurlijk mooie prijzen kunnen winnen. De 
nieuwe wethouder sociaal domein van de gemeente 
Meppel zal ook aanwezig zijn. Een goed moment om 
met elkaar vast te stellen hoe rijk Meppel is aan 
bevlogen vrijwilligers en wat dat voor de samenleving 
betekent. 
  
Aanmelden voor het vrijwilligersevent kan bij Lianne 
Dolstra, via e-mail l.dolstra@welzijnmw.nl. Voor meer 
informatie kunt u haar bellen op tel. 06-10199181. 
 

  

mailto:l.dolstra@welzijnmw.nl
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Belevenissen van een 
hobbykok 
 

 
 
 
Ik werd er soms hopeloos van. Had ik weer bloemen in 
de tuin gezaaid en begon het net een beetje groen te 
worden en dan is alles ineens weg en ligt er een vies 
slijmspoor als dank over de troosteloze resten 
bloemstengeltjes. Of ik had peterselieplantjes gekocht 
en een paar dagen later was het weer gebeurd met mijn 
plannen om een kruidentuintje aan te leggen. Tot voor 
kort strooide ik kwistig slakkenkorrels. ‘Weet je wel dat 
dan ook vogels kunnen dood gaan, want die eten de 
slakken die deze korrels hebben gegeten’, zei mijn 
vrouw. Ja, ik weet het eigenlijk wel maar je moet wat. 
Dan maar koffiedik verzamelen. Een tip van de 
overbuurman en zij bewaren ook koffiedrab voor mij… 
Ik gooi er zo veel mogelijk op, maar de slakken gaan 
gewoon door. Cacaodoppen heb ik geprobeerd, stro, 
eierschalen, niets helpt. Een fikse regenbui en de 
slakken zijn weer vergeten dat het verboden gebied is. 
Ze denderen weer als vanouds door mijn tuin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De man waar ik mijn zaadjes koop vertelde me dat er 
wel honderden slakken in een tuin rondkruipen. Hij 
adviseerde mij om bakjes met bier in de tuin in te 
graven, dat vinden ze lekker. Een vriend bracht me van 
vakantie in Zweden een bakje mee waar een dakje 
boven zit zodat ze niet vol met regenwater komen. In 
een bierbad konden de slakken dan vrolijk kopje onder 
gaan. Er kwamen er wel enkele zwemmen, maar hun 
neefjes en nichtjes struinen nog steeds in mijn tuin 
rond. Tenslotte was ik ten einde raad en besloot de 
strijd te staken en het anders aan te pakken.  
 
Een poosje geleden heb ik een grote plantenbak op 
poten getimmerd.  

 

 
 
Een stukje boven de grond daar kunnen ze vast niet bij.  
Hierin ga ik mijn keukenkruiden kweken en nu zonder 
mee-eters. De bak is al gevuld met onder andere 
bieslook, koriander en basilicum. Vooral kruiden voor 
de Aziatische gerechten die ik graag klaarmaak. Probeer 
het maar eens. 
 
Recept Knoflookgarnalen  
Gamba’s of grote garnalen koop je alleen maar 
bevroren. Om ze te bereiden leg je ze een half uurtje 
voor het bereiden naast elkaar op een bord of een 
snijplank. Daarna zijn ze voldoende ontdooid om te 
bereiden. 
 
Ingrediënten voor 4 personen 
4 eetlepels olijfolie 
3 of meer tenen knoflook, klein gesnipperd 
2 gehakte pepers ( met zaadjes is pittig, ook lekker!) 
1 halve ui, gehakt 
1 afgestreken lepel paprikapoeder 
300 gram gamba’s, schoongemaakt 
 
Bereiding 
Verhit de olie in een koekenpan of in een wok. Fruit 
hierin zachtjes de gehakte ui, de pepers, knoflook en 
paprikapoeder. Draai het vuur hoger. Voeg daarna de 
gamba’s toe tot ze rood kleuren. Serveer dit met 
stokbrood.  
 
Dit gerecht is voor ons een traktatie.  
Smullen maar! 
 
Hay Janssen. 



13 
 

 

 
De eerste periode in de 
Gemeentelijke Opvang 
Oekraïne (GOO) 
Op het moment van schrijven (13 mei 2022) zijn de 
eerste twee maanden voorbij vanaf het moment dat 
duidelijk werd dat ook de Gemeente Meppel een plek 
moest creëren voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Terwijl het gesprek met Isala over het gebruik 
van de inmiddels leeggekomen ziekenhuislocatie nog 
plaatsvond, werd de locatie al door vele vrijwilligers 
leeggeruimd en ingericht onder leiding van Gemeente 
Meppel en Isala medewerkers. Intussen werd er door 
twee werkgroepen en vele initiatieven in Meppel 
kleding, speelgoed, meubilair en andere spullen 
ingezameld. Ook werd er personeel aangenomen en 
konden vrijwilligers zich aanmelden bij Welzijn 
MensenWerk. Hier werd massaal op gereageerd, wat 
aangeeft hoe betrokken iedereen is in de samenleving.  
 
Op 4 april ging de sleutel over en kon de locatie open. 
Eerst kwamen de mensen die al opgevangen waren in 
gastgezinnen maar daar niet konden blijven, en daarna 
ook de mensen uit de landelijke opvanglocaties. 
In Meppel mogen ook dieren opgevangen worden, dus 
al gauw liepen er verschillende honden en katten rond. 
Met de komst van de bewoners en hun dieren kwamen 
de eerste vragen binnen. Hoe zit het met school, 
huisarts, werk, dierenarts en ga zo maar door... Voor de 
nieuwe medewerkers en organisaties als Welzijn 
MensenWerk en Vluchtelingenwerk een hele klus om 
de vragen te beantwoorden terwijl een heleboel nog 
niet bekend was. En natuurlijk de vraag: wie doet wat?  
 
Nu, ruim een maand verder begint iedereen zijn plekje 
te vinden en zijn de routes naar de huisarts, school en 
werk duidelijker geworden. Ook de bewoners beginnen 
te wennen aan Nederland en de locatie. Zo bleek al snel 
dat brood bij ontbijt en lunch niet past binnen de 
eetgewoonten in Oekraïne waar veel warm en met 
name soep wordt gegeten. Ook zijn de regels niet altijd 
helder. Waar mag je fietsen? Waarom kan ik niet naar 
een huisarts als ik twee dagen hoest? Waarom hebben 
jullie meivakantie? 
 
 

Gelukkig zijn er zo’n twintig, met name vrouwen, uit 
Oekraïne en Rusland, die hier al jaren wonen en kunnen 
tolken. Daarnaast hebben een aantal van hen een 
avond georganiseerd voor de vrijwilligers van Welzijn 
MensenWerk in De Plataan. 
 
Een avond waar werd gesproken over de 
overeenkomsten en de verschillen in cultuur en de 
impact op mensen als je in een oorlogssituatie terecht 
komt. 
 
Op dit moment zijn er ruim 100 bewoners in de locatie 
en binnenkort gaat de tweede locatie (Reggersoord) 
open waar plek is voor een volgende groep. Daar gaan 
ook de activiteiten plaatsvinden met een educatief en 
recreatief karakter.  
 
 
 
 
 

 
We zijn blij met alle initiatieven en inzet van de 
inwoners in Meppel. Met goede moed gaan we de 
volgende twee maanden in …..en verder! 
 
Team “Ikwilhelpen” ikwilhelpen@welzijnmw.nl of bel 
naar 085-2731473. 
 
  

mailto:ikwilhelpen@welzijnmw.nl
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Nieuw voet- en fietspad 

Reggersweg  

 

 

Oude situatie Reggersweg 

De aanleg van het nieuwe voet- en fietspad langs een 
deel van de Reggersweg was een gezamenlijk project 
van de gemeente Staphorst en de gemeente Meppel. 
De uitvoering aan beide zijden van de Reest was niet 
helemaal gelijk. Op het grondgebied van de gemeente 
Staphorst werd gebruik gemaakt van grijze tegels 
zonder markering. In Meppel werden rode stenen 
gelegd met markering. De bedoeling van beide 
gemeentes was om het traject veiliger te maken door 
een vrijliggend pad aan te leggen. Tot aan de 
uitkijktoren is het prima gelukt om de veiligheid te 
vergroten. Wie verder te voet of per fiets verder wil 
naar de Vaartweg moet een korte afstand overbruggen 
voordat het pad langs de Hoogeveensevaart gevolgd 
kan worden.  

 

 

 

 

 

 

Nieuwe situatie met zicht op de monumentale boerderij. 

Voor wie vanaf de uitkijktoren verder wil naar de 
Reggersweg of de Lankhorsterweg is de situatie niet 
veiliger geworden.  
 
De realisatie van het nieuwe pad is gepaard gegaan met 
het verwijderen van bomen en struiken. Nieuwe bomen 
zijn inmiddels aangeplant. De vissteiger is verdwenen 
en ook een bankje is niet teruggeplaatst.  
Voor de bewoners van Lankhorsterweg was de aanleg 
van het pad langs de Reggersweg aanleiding om in actie 
te komen. Er werden spandoeken opgehangen om hun 
wens, de aanleg van een fietspad langs de 
Lankhorsterweg, kenbaar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date! 

Presentatie conceptplan inrichting 
grote en kleine groene hart 
Oosterboer op zaterdag 9 juli 
 
Afgelopen maanden hebben buurtbewoners die aan het 
grote en kleine groene hart in de Oosterboer wonen 
samen met de gemeente een participatietraject 
doorlopen in het kader van de wijkaanpak Het Groene 
Hart. Tijdens verschillende sessies en een buurtschouw 
hebben direct omwonenden knelpunten en wensen 
voor deze gebieden onderzocht. Dit heeft geresulteerd 
in een conceptplan voor de herinrichting van het grote 
en kleine groene hart.  
Op zaterdag 9 juli aanstaande tussen 14.00 en 17.00 uur 
vindt in het grote groene hart een feestelijke middag 
plaats waarin het plan wordt gepresenteerd onder het 
genot van een hapje en drankje en diverse activiteiten. 
Binnenkort zullen de bewoners die direct aan het grote 
of kleine groene hart wonen uitgenodigd worden voor 
deze bijeenkomst.  
 
Bewoners die zich op 9 juli in willen zetten voor dit 
evenement kunnen zich opgeven bij de werkgroep 
inrichting groene harten door een mail te sturen naar: 
groenehartenoosterboer@gmail.com 
  

mailto:groenehartenoosterboer@gmail.com
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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 
(bij voldoende deelname)) 
 
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 
onvoldoende 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.  
 
Schoolactiviteiten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Vanaf mei 2022 zal de wijkvereniging haar zaal (zalen) 
beschikbaar stellen voor het geven van onderwijs. De 
termijn is onbekend en afhankelijk van de behoefte kan 
dit ook voor beide zalen gelden. We proberen zoveel 
mogelijk de activiteiten gewoon door te laten gaan. 
Mochten we moeten uitwijken naar het Wijkpunt, dan 
zullen we dit op tijd melden.  

 

 

 
 
Kinderclub 
Na een gezellig avondje bloempotjes en eieren verven 
was er weer een geslaagde kinderclub avond waar 
mandjes werden gemaakt voor Pasen. Op zondag 17 
april werden er door de kinderen eieren gezocht. 
De afsluiting van het seizoen vond plaats met een leuke 
dansavond. 
 
Darten 
Op 9 april was er weer een gezellig 170 dart toernooi. 
Het was een open toernooi dus voor iedereen die mee 
wilde spelen toegankelijk. 
 
Winnaarsronde   Verliezersronde 
1. K. Veenstra    1. R. v.d. Hof 
2. S. Boers   2. B. Veenstra 
3. K. Vermaning   3. T. Visser 
 

 
Tot september 2022 zijn er geen activiteiten. Wij 
wensen iedereen een fijne zomer! 
 
Voor meer info: 
https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/ 
 

https://nl-nl.facebook.com/Bsvezinge/

