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Facebook.com/wijkplatformoosterboerezinge 
 

  
Like ons op Facebook 

 

  
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 

 

  
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 

 

 Wijkagent: Erik Smit 
erik.smit@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 

  

 

 

 
 

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

Wat gaan we doen: 
Struiken snoeien, struiken planten, bollen poten, 
bijwerken oude - en nieuwe bijenhotel, terugsnoeien 
deel bramenstruiken, verwijderen van het elzen 
opschot, schoonmaken van nestkastjes en verdere 
werkzaamheden.  
Plannen werkzaamheden voor de vervolgstappen naar 
het realiseren van het bijen en vlinderparadijs! De 
werkgroep Groen van het Wijkplatform doet dit samen 
met de vrijwilligers van het project Bijen en 
Vlinderparadijs. 
                                                

Wanneer: 
Zaterdag 5 november van 10.00 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! 
 

 
 

Scouting haalt mooi bedrag op 
Met het bouwen van een 25,5 meter hoge 
sponsortoren haalden de leden van Scouting Meppel 
een bedrag van bijna 4400 euro binnen. Met de 
opbrengst kunnen de scouts nieuwe tenten kopen.  

 

                
Foto: Eric Jan Feenstra 

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:boesjes@concepts.nl
http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/
https://www.meppel.nl/Inwoner
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Annerieke van Dongen 
 vertrekt! 
 

De familie van Dongen verhuist binnenkort naar het 
centrum van Meppel en daarom ‘moet’ Annerieke na 10 
jaar afscheid nemen van Wijkplatform Oosterboer 
Ezinge.’Even’10 jaar samengevat! 

 
 Waarom heb je je destijds aangemeld bij het 

Wijkplatform? 
Er stond in 2012 een oproepje in de krant wie er vanuit 
de wijken Oosterboer en Ezinge zou willen aansluiten bij 
het nieuw op te richten Wijkplatform voor beide wijken. 
Het Wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid in de 
wijken te verbeteren en de betrokkenheid van 
bewoners bij hun eigen woonomgeving te vergroten. 
Dat sprak me wel aan. Ik ben toen naar de eerste 
bijeenkomst geweest om een beter beeld te krijgen wat 
er van inwoners verwacht werd en hoe we konden 
samenwerken met anderen, waaronder de gemeente 
Meppel. Daar werd ik enthousiast van. Ik ben een 
verbinder en ben ervan overtuigd dat je vooral samen 
mooie dingen kunt bereiken. Het leek me interessant en 
leuk om me in te zetten voor de wijk Oosterboer waar 
we vanaf 2002 woonden. Vooral voor ouderen in onze 
wijk wilde ik me inzetten, omdat ik in mijn werk als 
maatschappelijk werker bij Noorderboog veel met 
ouderen te maken heb. Van hen hoor ik regelmatig wat 
zij belangrijk vinden in hun leven en wat zij graag 
zouden willen. 

            

 Wat heeft het je opgebracht? 
Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, ieder met een 
eigen verhaal en eigen talenten. Genoten heb ik van de 
samenwerking met andere bewoners en de 
vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in 
onze wijk. Ook heb ik een inkijkje gekregen in hoe de 
gemeente Meppel werkt en welke invloed het 
Wijkplatform kan hebben op het te ontwikkelen beleid. 
In 2014 hebben we een wijkanalyse gedaan met een 
enquête en diverse gesprekken met bewoners. 
Uiteindelijk is Meppelvoorelkaar daaruit voortgekomen, 
in samenwerking met de andere wijkplatforms, 
dorpsvereniging Nijeveen, Welzijn MensenWerk en de 
gemeente. Daar blijf ik me voor inzetten. Ik heb 
gemerkt dat ik veel energie krijg van het samen bouwen 
aan ontwikkelingen en verbeteringen. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat ik ook in mijn werk als maatschappelijk 
werker heb gezocht naar mogelijkheden om hier meer 
de focus op te leggen. En dat is gelukt. Een mooie 
wisselwerking dus tussen werk en vrijwilligerswerk.   
 
 

 Hoe kijk je op de achterliggende tien jaar terug? 
Omdat we onlangs verhuisd zijn naar het centrum van 
Meppel, heb ik aangegeven te willen stoppen als lid van 
het Wijkplatform. Met veel plezier kijk ik terug op de 
afgelopen tien jaar. Bedankt daarvoor! We hebben fijn 
samengewerkt binnen en buiten het Wijkplatform en 
iedereen heeft een steentje bijgedragen aan het 
verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Ik denk 
dat veel bewoners het Wijkplatform en 
Meppelvoorelkaar inmiddels kennen en al eens op de 
websites hebben gekeken. Op dit moment is de 
Wijkaanpak Oosterboer actueel. Bewoners hebben 
daarin hun stem al kunnen laten horen en kunnen dat 
de komende jaren ook nog doen. Zij kunnen deelnemen 
aan de werkgroep Wijkaanpak en/of lid worden van het 
Wijkplatform of hun ideeën met deze groepen delen. 
Zodat Oosterboer en Ezinge ook in de toekomst fijne 
wijken blijven om in te wonen en te werken. Ik hoop dat 
andere bewoners enthousiast worden om eens aan te 
schuiven bij een overleg van het Wijkplatform of de 
Wijkaanpak Oosterboer. Jullie zijn van harte welkom!  
We komen elkaar vast nog wel eens tegen in het mooie 
Meppel! 
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Wijkaanpak Oosterboer: De wijk 
klaar voor de wereld van morgen 
Het is fijn wonen in de Oosterboer. En dat moet zo 
blijven. Maar woongeluk is als een goede vriendschap: 
daar moet je aan blijven werken. Dat doen we in de 
Wijkaanpak Oosterboer.  
 
De gemeente wil samen met bewoners en 
maatschappelijke partijen werken aan compleet, 
duurzaam en sociaal Oosterboer. Soms kunnen we snel 
resultaat boeken, bijvoorbeeld als we het groen of de 
speelvoorzieningen in een buurt aanpakken. Soms 
vraagt het langdurig samenwerken, bijvoorbeeld als het 
gaat over het verduurzamen van de wijk. In de wijkkrant 
houden we u op de hoogte wat er speelt in de 
Wijkaanpak Oosterboer.   
 

Samenwerking opbouwen 
We willen met bewoners en maatschappelijke partijen 
samenwerken, om de grotere opgaven in de wijk aan te 
pakken. De tweede helft van 2022 onderzoeken we de 
stappen die daarvoor nodig zijn met een aantal partijen.  

Buurtgerichte aanpak 
In de Wijkaanpak experimenteren we met een 
buurtgerichte aanpak. Soms speelt in een buurt een 
specifiek probleem of wens. Denk aan parkeerdruk of 
wensen om het groen aan te passen. Op die manier 
ontstaat een gesprek met een buurt. Soms zien we dat 
er meer opgaven spelen in die buurt. In de 
buurtgerichte aanpak verbreden we het gesprek, als 
bewoners dat willen. We kijken dan samen naar alle 
opgaven. Bewoners kunnen daarbij zelf een plan maken 
om hun buurt te verbeteren, binnen een aantal 
randvoorwaarden.    
 
De buurtgerichte aanpak proberen we uit met de pilot 
Het Groene Hart. De voorbereiding van het plan is 
gedaan door een werkgroep van bewoners. Zij zijn 
ondersteund door de gemeente en Welzijn  
Mensenwerk. In september wordt het plan gedeeld met 
de gehele buurt. Daarna gaan we over tot uitvoering.  

We willen leren van deze aanpak, zodat we in  2023 
kunnen starten met een volgende buurt in de 
Oosterboer.  
 

Onderzoek en aanpak parkeerproblematiek 
Bij de gemeente en het wijkplatform komen regelmatig 
meldingen van parkeeroverlast binnen. Eerder dit jaar is 
een parkeerdrukmeting uitgevoerd. De meldingen en 
resultaten van de meting geven de gemeente een beeld 
welke buurten overlast ervaren. De 
parkeerproblematiek is divers en er is niet één 
oplossing voor alle buurten. De gemeente wil het 
komend half jaar in gesprek met de buurten en kijken 
wat mogelijk is om de situatie te verbeteren.  
 
Soms kan de gemeente snel helpen, of het probleem 
oplossen. Zo is in Sint Pietersland een betere markering 
van de parkeervakken aangebracht. Ook is aandacht 
gevraagd bij bewoners voor het gebruik en omgang 
rondom parkeren in de straat. Soms vraagt het meer 
tijd of geld om het probleem op te lossen. Dit brengen 
we in 2022 in beeld. Als het nodig is, wordt in 2023 een 
voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor geld in de 
begroting.  
 

Tijdelijke invulling Oosterboerschool 
De gemeente verhuurt de voormalige Oosterboerschool 
aan de organisatie OPDC. Het OPDC houdt zich bezig 
met extra ondersteuning aan basisschoolleerlingen in 
en rondom Meppel. Naast OPDC zijn er nog een aantal 
andere gebruikers van de voormalige school. Deze 
organisaties werken sinds dit jaar samen onder de naam 
@DeSpil.  

De gemeente is van plan de huurovereenkomst met 
OPDC voor de voormalige Oosterboerschool te 
verlengen. De gemeente wil graag dat de verhuur van 
het pand bijdraagt aan de ambities en opgaven van de 
Wijkaanpak. Het pand kan een plek worden waar 
samenwerking tussen maatschappelijke partijen kan 
groeien. En waar sociaal contact en binding ontstaat 
tussen bewoners en met de omgeving. Het plan van de 
huidige huurder doet dit. De gemeente heeft het idee 
gepubliceerd en nu geldt een wachttijd. Na afloop van 
de wachttijd moeten gemeente en de huurder 
overeenstemming bereiken over de voorwaarden. 
Daarna kan de huurovereenkomst worden getekend.   

De gemeente kiest ervoor om het pand voorlopig nog 
niet te verkopen. In het kader van de Wijkaanpak wil de 
gemeente, samen met de wijk, bekijken we wat de 
beste toekomstige invulling voor deze locatie is. De 
tijdelijke verhuur geeft daarvoor een aantal jaren de 
tijd.  
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Oosterboer meer aardgasvrij 
De gemeente heeft in de Transitievisie Warmte 
vastgelegd in welke wijken wordt gestart met het 
aardgasvrij maken van gebouwen.  

Voor Oosterboer starten we medio 2023 met het 
maken van een plan hiervoor. In dit Wijkuitvoeringsplan 
leggen we vast hoe de wijk in de toekomst aardgasvrij 
kan worden. Het maken van dit plan doet de gemeente 
samen met bewoners, woningcorporaties en 
netwerkbeheerders. We zien dit proces als onderdeel 
van de Wijkaanpak. 

Ondersteunen bewonersgroepen en 
initiatieven 
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. De afgelopen periode is de gemeente 
in gesprek geweest met een aantal bewoners, die een 
idee hebben voor hun eigen buurt.  

Zin om mee te doen? 
De Wijkaanpak is morgen nog niet klaar. En ook niet 
volgende week of volgend jaar. Samen met u werken 
we blijvend aan een nóg mooier Oosterboer.  
 
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. 

 

 

 

 ‘De Spil’ is de nieuwe naam voor wat eens de 
Oosterboerschool aan de K.P. laan was. 

Het was burgemeester Richard Korteland die voor deze 
gelegenheid een ladder beklom om de nieuwe naam te 
onthullen. 

 

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst vond daarna in 
het gebouw de onthulling plaats van een kunstwerk wat 
de samenwerking symboliseert tussen de verschillende 
partijen die in het gebouw een plaats hebben 
gevonden. 
 
Nadat op 1 augustus 2021 het Orthopedagogisch 
Didactisch Centrum, OPDC Meppel, haar intrek heeft 
genomen in de voormalige basisschool is actief gezocht 
naar medegebruikers. Die zijn gevonden in Meppel 
Actief, Kentalis vroegbehandeling, meesterSander.nl, 
OntdekPunt, IJsselgroep en Kunstatelier Cathrien. 
Gekozen is voor de naam ‘De Spil’ omdat het gebouw 
nu een centrale rol speelt in de wijk Oosterboer. De 
gezamenlijke gebruikers willen samen uitdragen dat 
onderwijs, kunst, sport en welzijn met elkaar verbonden 
zijn. De huurovereenkomst betreft een periode van 
twee jaar. Er rest dus nu nog een jaar. Karin Hilgenga, 
coördinator SWV, geeft aan de huurovereenkomst 
daarna graag te willen verlengen. 
 

 
Onthulling van het kunstwerk door burgemeester 

Richard Korteland. 
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In 1997 breidde Vanboeijen uit naar Meppel. Een 
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Vanboeijen. 
Na 42 jaar daarvoor in Assen te zijn begonnen groeide 
Vanboeijen verder door in Drenthe waarbij Meppel als 
tweede hoofdlocatie werd gekozen. Op een prachtige 
nieuwe woonvoorziening voor bewoners en cliënten op 
Het Erf, in de wijk Oosterboer in Meppel. Natuurlijk was 
dit een spannend moment. Sommige bewoners 
verhuisden van Assen naar Meppel wat soms best 
ingrijpend was. En medewerkers gingen van Assen mee 
naar Meppel wat ook een enorme verandering was. 

 Ondertussen biedt Het Erf plaats aan ongeveer 130 
bewoners en is het uitgegroeid tot een begrip in de buurt 
en in de regio. Met mooie locaties, een spelbibliotheek, 
een sportzaal en zwembad, een horecagelegenheid De 
Boei en meerdere ruimtes die worden gebruikt voor 
dagbesteding, is Het Erf een locatie waar Goed Leven – 
Mooi Werk – Met elkaar samenkomt. Ook zijn er veel 
vrijwilligers uit de buurt betrokken bij de bewoners op 
Het Erf. 

Op zaterdagmiddag 17 september 2022 vieren wij met 
elkaar het 25-jarig bestaan van Het Erf in Meppel. Een 
prachtige mijlpaal om samen bij stil te staan, elkaar te 
ontmoeten en te genieten van een feestelijke middag vol 
leuke activiteiten.  
 
Vanaf 14.00 uur zijn alle bewoners, cliënten, ouders en 
verwanten, medewerkers en buurtgenoten welkom. 

Yonas Tewelde en Johan Dusseljee, raad van bestuur 
Vanboeijen, verwelkomen deze middag de aanwezigen. 
Naast het ontmoeten zijn er volop activiteiten gepland. 
Er is onder andere een draaiorgel, een clown, een 
luchtkussen en er worden meerdere spellen gespeeld. 
Afsluitend zijn er een snackwagen én een 
pannenkoekenkraam waar iedereen kan genieten van 
een heerlijke snack of pannenkoek. Kortom: voor 
iedereen leuk en lekker genieten! 
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Drentse Fiets4Daagse  

      Meppel 
 

November 2021 werd de organisatie van de Drentse 
Fiets4Daagse benaderd door het UECT (Union 
Européenne de Cycletourisme) met de vraag of de 
Europese week van het Fietstoerisme 2022 gehouden 
kon worden in  Drenthe. Het was een behoorlijke kluif 
maar het is de vrijwilligersorganisatie van Meppel 
gelukt om dit in 7 maanden voor elkaar te krijgen.  

De vrijwilligers van de 4 sportverenigingen MSC, FC 
Meppel, Alcides en atletiekvereniging de Sprinter, die al 
jaren de Drentse Fiets4Daagse organiseren, hebben 
Sportpark Ezinge omgetoverd tot Camping Ezinge. 
Vanaf vrijdag 8 juli kwamen er ruim 550 caravans, 
campers en tenten uit 12 Europese landen met zo’n 
1350 fietsers die 7 dagen lang hebben rondgetoerd in 
ons prachtige Drenthe en de kop van  Overijssel. Per 
dag werd tot 120km gefietst. 

 

De Europese Fietsweek deed voor de eerste keer Meppel 
aan. De fietsers, voor een belangrijk deel afkomstig uit 
Frankrijk ,vormden met hun sportfietsen en in hun  
sportkleding een opvallende verschijning.  

De Europeanen hebben een heerlijke week gehad met 
diverse activiteiten in en rondom Meppel. Op zaterdag 
16 juli rond 12.00 uur waren alle buitenlandse gasten 
weer vertrokken en op zondag 17 juli was de aankomst 
van de deelnemers voor de 36ste Drentse Fiets4Daagse!  

De deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse reden 
afstanden die varieerden van dertig tot zestig kilometer 
op fietsen die meestal voorzien waren van elektrische 
ondersteuning. Gezellig samen fietsen en onderweg 
dingen bekijken stonden zoals altijd centraal.  
 
Fantastisch weer, haast te warm, mooie fietsroutes en 
gezellige activiteiten. Beide evenementen kunnen 
absoluut geslaagd genoemd worden! 
 
 
 

 
    Sudoku 
 

       



8 
 

 

Belevenissen van een hobbykok 

 

Onlangs heb ik een roman gelezen van een Taiwanese 
schrijver die in dat boek een recept geeft van 
“Gebakken Rijst met Eieren”. Dit gerecht wordt in dat 
land dagelijks gegeten en is een gerecht wat er op 
straat te koop is. Het is makkelijk en eenvoudig te 
bereiden en je kunt er restjes uit je koelkast in 
verwerken. Als ik zoiets lees word ik enthousiast en wil 
ik dit altijd uitproberen. En ja, het is erg lekker. 
 

Gebakken rijst met ei 
Ingrediënten:   
 gekookte rijst (van een eerdere maaltijd) compleet 

afgekoeld 
 ½ halve wortel in dunne stukjes van 0,5 cm. 
 2 eieren  
 1 teen knoflook gesnipperd 
 2 lente-ui in dunne ringetjes, het witte gedeelte 

apart. 
 1,5 cm gember gesnipperd   
 2 eetlepels sojasaus 
 2 eetlepels  zonnebloemolie   
 ½ theelepel sesamolie 
 Eventueel andere groenten zoals, prei of broccoli of 

erwten etc.  
 
Bereiding:  
1. Breek de eieren in een kom en klop deze los.  
2. Verhit een wok op zeer hoog vuur met 2 eetlepels 

zonnebloemolie. Ik had van een eerdere maaltijd 
spekvet over, dat is hiervoor ook goed te gebruiken.  

3.  Als de pan gaat walmen bak je hierin het witte deel 
van de lente-ui ongeveer 30 seconden. Blijf constant 
roeren.  

4. Schuif de lente-ui aan de kant, voeg het losgeklopte 
ei erbij en bak dit als roerei. Schep daarna het ei en 
lente-ui door elkaar.  

5. Breek de koude rijst in brokken en voeg toe aan de 
wok. Voeg nog een lepel olie toe langs de rand van 
de wok. Bak de rijst onder constant roeren voor 1-2 
minuten.  

6. Voeg dan de wortel, gember en knoflook toe en bak 
nog 2-3 minuten.  

7. Voeg de sojasaus toe langs de rand van de pan en 
schep dit meteen om.  

8. Voeg dan de sesamolie en het groene deel van de 
lente-ui toe en bak nog een minuut.  Voeg zo nodig 
nog meer sojasaus toe. 

Tips: De hoge temperaturen zorgen voor een rokerige 
smaak. Door koude rijst te gebruiken wordt de rijst 
minder papperig. Voeg de sojasaus toe langs de rand 
van de pan. Hierdoor karamelliseert deze en ontstaat 
de typische smaak. Gebruik een pan die tegen hoge 
temperaturen kan.  
 
Eet lekker! 
Hay Janssen 
 

 

Maaltijdwandeling voor senioren 
 
Op maandag 22 augustus heeft Meppel Actief met 20 
deelnemers een maaltijdwandeling  gewandeld vanaf 
buurtgebouw ‘de Boerhoorn’  
De deelnemers hadden de keuze uit 2 afstanden, 5 of 
10 km. De 5 km wandeling ging door de Oosterboer en 
de 10 km ging door de Oosterboer en langs de 
Engelgaarde.  
 

Na de wandeling werd er gezamenlijk genoten van een 
warme pastamaaltijd verzorgd door Slagerij Lantinga in 
‘De Boerhoorn’. 
 

 
 
Hebt u deze activiteit gemist en wilt u graag op de 
hoogte blijven van nieuwe activiteiten? 
 
Geef uw mailadres en/of telefoonnummer door aan 
buurtsportcoach Liane van Elp. Via de mail  
liane.meppel@sportdrenthe.nl of telefonisch 06-
13702656. 
 

mailto:liane.meppel@sportdrenthe.nl
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QR WANDELING  
‘Twee Tolhuizen’ 

 

 
Deze wandeling, de vijfde in de serie, voert langs de 
voormalige tolhuizen aan de Reggersweg en De Knijpe. 
Onderweg hangen een achttal QR bordjes van het 
Wijkplatform Oosterboer Ezinge. De informatie, die via 
de codes op de bordjes op de telefoon is op te roepen, 
geeft een stukje geschiedenis weer van het 
buitengebied van de Oosterboer en Ezinge.  
 
Onderstaande beschrijving gaat uit van een start bij het 
informatiebord op de hoek van de Brandemaat en het 
Rumptigerpad. Daar hangt ook het eerste bordje met 
een QR code: ‘Van Diaconessenhuis tot Isala’. 
 
De wandeling begint met een oversteek over de 
Hoogeveenseweg. Aan de overkant van de weg treft u 
het bordje ‘De Halve Stuiver’. De tocht gaat dan over 
het nieuwe voetpad langs de Reggersweg. Bij het bordje 
‘Tolhuis Reggersweg’ vindt u informatie over wat er 
zich vroeger op deze plaats afspeelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even verder hangt het bordje: ‘Het Reestdal’. 
Bij de Reestouwe linksaf. U volgt het pad tot aan de 
Hoogeveensevaart. Daar linksaf, onder het viaduct door 
en dan links aanhouden. ‘Tolhuis De Knijpe’ is het 
volgende bordje dat u tegenkomt.  
 
Vervolgens over het bruggetje richting Oosterboer. 
Oversteken bij de Oosterbroekenweg. Daar hangt het 
bordje ‘Viaduct’. Vervolgens rechtsaf en dan meteen 
linksaf. Via De Lepelaar (links aanhouden) en het 
voetpad richting de Oosterboerweg. Daar linksaf. Op de 
hoek hangt het bordje ‘Rumptigerbrug’. 
 
Voetpad langs de Hoogeveensevaart volgen. Aan de 
linkerkant hangt het bordje ‘Monument Sergeant 
Swart’, ter nagedachtenis aan de militair die sneuvelde 
op tien mei 1940 na een beschieting van zijn bunker. Bij 
het informatiebord aan de Brandemaat eindigt deze 
wandeling. 
 
De bordjes zijn bevestigd aan lantaarnpalen of 
verkeersborden. Rolstoelers kunnen de code scannen 
op de sticker onderaan de palen.  
 
De wandeling is ongeveer 4,5 km. 
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Geen spijt! 
In de Wijkkrant van maart maakten we melding van 
‘Maatregelen waar je geen spijt van krijgt’*. Besparen 
op gas stond centraal in het artikel. Een thema dat na 
maart nog meer aan actualiteit heeft gewonnen 
Met onderstaande maatregelen kunnen de 
energiekosten aanzienlijk verlaagd worden en kunnen 
de investeringskosten snel terug verdiend worden.  
 
Besparen op elektriciteit: 
 Door zonnepanelen te plaatsen kan vaak een 

aanzienlijk deel van het eigen elektraverbruik zelf 
opgewekt worden en kan de installatie momenteel 
binnen 7 jaar al terug verdiend worden. Ondanks het 
feit dat de salderingsregeling stapsgewijs in 2030 
mogelijk afgebouwd zal gaan worden bestaat de 
kans dat er altijd tegen een redelijke vergoeding 
stroom terug geleverd kan worden om het net te 
ontlasten.  

 Oude apparatuur die veel elektriciteit verbruikt, 
vervangen door energiezuinige apparatuur. In 
sommige gevallen zoals koelkasten en vriezers 
kunnen de kosten al binnen enkele jaren worden 
terugverdiend. 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 

Besparingslening 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. 

     

 
 

*De Wijkkrant met het betreffende artikel is na te lezen 
op de website van het Wijkplatform.  
 
 

 Grus 
 
 
 
 

Bij het hoofdkantoor van Woonconcept op 
bedrijvenpark Blankenstein staat het kunstwerk met de 
naam ‘Grus’. Het kunstwerk in de vijver is gemaakt door 
de Meppeler kunstenaar Wessel de Ruijter.  Grus is 
Drents voor gras. 
 

 

De Ruyter over de naam van zijn werk: ‘Wij hebben een 
tijd in Koekangerveld gewoond en daar werd gras in het 
dialect grus genoemd. Bij de oplevering van het kantoor 
is er vloerbedekking gelegd met een grasmotief daar 
raakte ik door geïnspireerd.’ De Ruijter gaf zijn inspiratie 
vorm in de vijver.  
Het was de bedoeling van De Ruyter dat het zeven 
meter hoge werk ‘wuivend’ gras zou worden. Bij de 
installatie van het kunstwerk is er iets misgegaan 
waardoor die beweging uiteindelijk niet meer mogelijk 
was. 

 

Jaarlijks broedt er een meerkoet - foto: Erik-Jan Feenstra 
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Vaste activiteiten Boerhoorn 

Maandag  

Eetcafé          18.00 – 19.30 uur 
(Let op: van te voren aanmelden!)  
Biljarten         20.00 - 23.00 uur 
 

Dinsdag  
Mindfit (grote zaal) 13.00 - 15.00 uur 

Badminton (gymzaal) 19.00 - 20.30 uur 

 
Woensdag  
Sportclub (gymzaal) 20.30 – 22.00 uur  
Bridge   20.00 – 23.00 uur 
*even weken (bij voldoende deelnemers)  
 
Donderdag  
Mindfit (kleine zaal) 13.00 - 15.00 uur 
Schaken  20.00 – 23.00 uur  
* even weken 
Klaverjassen  20.00 – 23.00 uur 
*oneven weken 
 
Vrijdag   
Handwerkclub  10.00 – 12.00 uur 
Wandelgroep      09.00 uur vertrek  
(hoeft niet van te voren te worden aangemeld) 
Darten   20.00 – 24.00 uur 

Het bridgen op de woensdagavond gaat voorlopig niet 
door wegens onvoldoende deelnemers. We hebben dus 
nog bridgers nodig om weer te kunnen opstarten!  
 
De Stichting Mindfit begint per 4 september met 
groepen.  
 
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. 
 
Vooralsnog zijn de coronaregels niet meer van 
toepassing maar we zullen houden aan landelijke 
maatregelen indien deze weer ingevoerd worden.  
 
 

 

Onderstaand het programma van Buurt- en 
Speeltuinvereniging Ezinge tot en met december 2022. 
Actuele informatie en eventuele wijzigingen hierin vind 
je op de Facebook pagina van de buurt- en speeltuin- 
vereniging www.facebook.com/Bsvezinge. 
 
 Dinsdag 05-09-2022 kaarten om 20.00 uur 

(elke week) 

 Donderdag 08-09-2022 darten om 19.30 uur 

(alle even weken) 

 Vrijdag 16-09-2022 kinderclub om 18.30 uur 

(alle oneven weken) 

 Zaterdag 25-09-2022 BINGO om 20.00 uur 

 Zaterdag 05-11-2022 kaartmarathon om 10.00 uur 

 Vrijdag 11-11-2022 Sint Maarten om 18.00 uur 

 Zaterdag 12-11-2022 speurtocht om 20.00 uur 

 Zaterdag 26-11-2022 kinderbingo  om 14.00 uur 

 Zaterdag 26-11-2022 BINGO om 20.00 uur 

 Zaterdag 03-12-2022 Sinterklaasmiddag om 14.30 

uur 

 Zaterdag 10-12-2022 kaartmarathon om 10.00 uur 

 Zaterdag 17-12-2022 BINGO om 20.00 uur 

 

 

http://www.facebook.com/Bsvezinge

