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 Wijkagent: Erik Smit 
erik.smit@politie.nl 
Tel. 0900 8844 
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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. 
 

Invaller(s) gezocht! 
 
Het Wijkplatform Oosterboer Ezinge zoekt invallers 
voor het bezorgen van de Wijkkrant voor het geval 
er één van de vaste bezorgers ziek is of op 
vakantie. 
 
De Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar in de 
maanden maart, juni, september en december. 
Elke bezorger heeft een eigen wijk. De routes 
liggen vast. Voor het rondbrengen staat één week 
dus de wijkkranten hoeven niet in één keer 
rondgebracht te worden.  
 
Aanmelden kan via: 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 

Foto voorpagina: opening Pumptrackbaan. 

http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/
https://www.meppel.nl/Inwoner
mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Wijkwethouder  
                Oosterboer 
  

5 vragen aan wijkwethouder Jeannet Bos 

 

 
 
Hoe zag je eerste kennismaking met de wijk Oosterboer 
eruit? 
Ik woon al in Meppel vanaf 1976. De wijk Oosterboer 
heb ik dus zien ontstaan. Met mijn ouders woonde ik in 
de Koedijkslanden, in 2004 ben ik met mijn gezin in de 
Oosterboer gaan wonen.  
Eind 2018 ben ik verhuisd. Mijn drie kinderen zijn naar 
de Oosterboerschool gegaan. De wijk is mij dus zeer 
bekend. Ik heb er met plezier gewoond.  
 
De wijkwethouder zou de verbinder moeten zijn tussen 
de gemeente en de wijk. Hoe ga je dat vorm geven? 
Ik wil graag de verbinder zijn tussen wijk en gemeente. 
Hoe daar de vorm aan te geven wil ik graag in 
samenspraak doen met de inwoners. Aan de voorkant 
invullen houd ik niet zo van. Ik ga liever het gesprek aan 
en neem dan mee wat er uit het gesprek komt om er 
vervolgens op terug te komen.  
 
Wat heeft wat jou betreft de grootste prioriteit om mee 
aan de slag te gaan? 
De problemen aanpakken die er in de wijk bestaan. 
Mijn motto is : problemen zijn er om opgelost te 
worden. Ze moeten wel bekend zijn en naar buiten 
gebracht.  
 
Wat inspireert je? 
Mij inspireert het gesprek. Horen wat er leeft en hoe ik 
in mijn rol kan bijdragen aan wat iemand beweegt. Daar 
zit het voor mij.  

 
 
Ik ben een verbinder en kan heel praktisch te werk 
gaan. Als ik deze kwaliteiten kan inzetten voor een 
ander doe ik dat heel graag.  
 
Wat wil je bereiken de komende periode? 
Meppel is een sociale gemeente. Ik wil daar graag nog 
meer vorm aan geven. Niets gaat vanzelf. Aandacht is 
nodig, ook voor zaken die al wel goed gaan. Daar wil ik 
me voor inzetten. Hoe gaan we samen onze gemeente 
nog een stukje mooier maken?   
 

Sinterklaas bezoekt 
Oekraïense kinderen 
Nadat meerdere Oekraïense ouders 
en kinderen enthousiast hadden 

gezwaaid tijdens de intocht van Sinterklaas in de stad 
stond er voor de Sint en zijn knechten nog wat anders 
gepland. Aan het einde van de middag kwam 
Sinterklaas namelijk op bezoek in de 
gemeenschappelijke ruimte van de gemeentelijke 
opvang voor Oekraïense vluchtelingen om elk kind een 
cadeautje te brengen. 
Samen met zijn drie pieten werd Sinterklaas 
verwelkomd door kinderen en andere bewoners van de 
opvang. Er was muziek, de pieten zongen en natuurlijk 
was er snoepgoed.  
Sint vertelde wat over bepaalde kinderen en er werden 
veel handen geschud, knuffels gegeven en foto’s 
gemaakt. Tot slot kregen alle kinderen hun cadeautje 
van de Sint. Al met al een geslaagde middag!  
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De meesten van u hebben 
vast wel eens Jeu de Boules 
gespeeld. Meestal zal dit 
geweest zijn op vakantie of 
in de tuin met de kinderen. 
U herinnert zich dan vast 
nog wel de plastic gekleurde 
ballen met water erin…  
 

Voor de mensen die naar het zuiden en met name naar 
Frankrijk op vakantie gaan is er vaak ook de herinnering 
van het spelen van Jeu de Boules op de camping en 
specifiek de mensen die met de boule precies een 
andere boule 8 meter verderop recht op de kop (‘Sur La 
Tête’) raken.  Voor mij was en is dat fascinerend. Maar 
het moet gezegd het lukt mij door oefenen en geluk af 
en toe ook en het geeft een kick. 
Wanneer je denkt aan de plastic ballen dan denk je 
vooral aan een spel. Laat ik u dan vertellen dat Jeu de 
Boules (petanque) echt een sport is. 
Met Jeu de Boules heb je te maken met techniek, 
tactiek, concentratie en uithoudingsvermogen. Een 
toernooi duurt veelal van 10.00 -17.00 uur waarbij er op 
een dag wel zo’n 8,0 km gelopen kan worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u meer weten over de sport dan kunt altijd een 
keer meedoen bij Jeu de Boules Vereniging Sur la Tête 
(oftewel ‘recht op zijn kop’).  
Jeu de Boules is voor jong en oud waarbij iedereen kan 
meedoen op zijn eigen niveau. Wel is het zo dat wij 
denken dat de jeugd voetbal, volleybal, hockey, etc. 
aantrekkelijker vindt. Helaas hebben wij dan ook geen 
jeugdleden meer. Het is volgens ons zeer geschikt om 
op latere leeftijd Jeu de Boules te gaan spelen bij Sur la 
Tête. Sur La Tête is een sociale vereniging waarbij er 
naast de sport ook oog is voor elkaar. 
 Het sociale aspect vinden wij belangrijk. De vereniging 
is opgericht in december 1994.  

Destijds nog als een afdeling van Honkbalvereniging 
Blue Devils in de grote achtertuin van één van de leden. 
Daarna werd er gespeeld bij de manege van de familie 
Robaard. Sinds 2012 hebben wij een eigen complex bij 
Manege de Baander in het ringpark aan de 
Oosterboerweg. Hier hebben we 12 buitenbanen en bij 
slecht weer kunnen wij boulen in de binnenbak van de 
Baander. 
 
Wij spelen 3x per week: 
- maandagavond van 19.30 -22.30 uur 
- woensdagmiddag van 13.30 -16.30 uur 
- zaterdagmiddag van 13.30 -16.30 uur. 

 

Vooraf drinken we vaak een kopje koffie of thee om  
vervolgens een partij te spelen. Dan een pauze om iets 
te drinken. Daarna wordt er nog een partij gespeeld en 
is er voor velen nog een gezellige nazit. 
Door het jaar heen worden toernooitjes georganiseerd 
en is er regelmatig een onderlinge competitie. Ook 
bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de 
Nationale Petanque Competitie. Hierbij speel je als 
team tegen andere verenigingen uit het Noorden van 
het land. Ook is het mogelijk om toernooien te spelen 
die worden georganiseerd door andere Jeu de Boules 
verenigingen. Hierbij speel je meestal 5 partijen op een 
dag. 
 
Wij organiseren tegen een vergoeding clinics, 
bedrijfsuitjes en personeelsfeestjes. Denkt u na het 
lezen van dit artikel Jeu de Boules dat lijkt mij leuk! U 
kunt 4x gratis meedoen om te kijken of het iets voor u 
is. Boules zijn aanwezig en aanmelden mag maar is niet 
noodzakelijk. 
 
Evert Jan Kremer, Secretaris Sur La Tête 
www.surlatete.nl 
 

 
  

http://www.surlatete.nl/
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Ons pleintje… 
 
 

 
 
“Ons pleintje” noemen wij het pleintje waaraan wij 
wonen, helemaal aan het eind van de Oosterboerweg. 
Een verscholen pareltje en een uniek mooie plek om te 
wonen. 
 
Ons pleintje is bij de eerste aanleg, 25 jaar geleden, 
ingericht door de gemeente. Er is destijds ruimte 
gemaakt voor zes bomen die staan in kleine vierkante 
perkjes die mooi passen in het blokvormige patroon van 
de bestrating. Groen en aantrekkelijk en toch praktisch, 
omdat er voldoende ruimte blijft voor parkeren en 
recreëren. De perkjes zijn we in de loop van de tijd zelf 
gaan onderhouden en een paar jaar geleden hebben we 
ze ingeplant met plantmateriaal uit eigen tuin. Een 
leuke manier om samen te werken aan- en te genieten 
van groei en bloei voor de deur. 
 
Helaas, maar niet helemaal onlogisch 
In de loop van de afgelopen jaren is het duidelijk 
geworden dat de bomen op ons pleintje het niet zullen 
redden. Ze blijven onder de maat en geven 
overduidelijk aan dat ze het niet naar hun zin hebben. 
Dat is misschien ook niet helemaal onlogisch. Niet alle 
bomen kunnen er tegen in de verharding te staan en 
waarschijnlijk is ook de ondergrond destijds niet of niet 
voldoende bewerkt om de bomen een faire kans te 
geven.  
 
Blij verrast 
Omdat de bomen eigendom zijn van de gemeente 
hebben we contact opgenomen met de afdeling Groen 
in het vertrouwen dat er “iets” met ons signaal zou 
worden gedaan. Blij verrast waren we toen we werden 
uitgenodigd voor een overleg over al onze wensen met 
betrekking tot de aankleding van ons pleintje. De 
uitkomst van dit overleg was, zoals eigenlijk wel 
voorspelbaar, zoveel hoofden zoveel zinnen. De ideeën 
liepen uiteen van één boom in het midden met een 
groot perk tot het behoud van de zes bomen in de 
bestaande bestrating en alle denkbare varianten 
daartussen. Teveel om een besluit te nemen, maar voor 
de mannen van de afdeling Groen genoeg om een plan 
te maken waarin de verschillende varianten worden 
uitgewerkt en getoetst aan de geldende regels en aan 
de voorwaarden voor levensvatbaarheid van de 
gekozen oplossing. 
 
 

 

Indrukwekkend 
Het plan dat we onlangs toegestuurd kregen mag je 
gerust indrukwekkend noemen. Veel uitgewerkte 
varianten met voor- en nadelen en uitgebreide 
informatie over de mogelijke bomenkeuze. Ook de 
keuze voor de invulling van de plantvakken met vaste 
planten was onderdeel van de informatie. In goed 
overleg kwamen we tot de keuze voor vier bomen en 
voor een kleurrijke invulling van de plantvakken met 
vaste planten. We hebben afgesproken dat we die zelf 
gaan onderhouden en wie tijd en zin heeft mag ook 
helpen bij de aanleg. 
 
Dank 
Het is nog niet zover. De bomen en de planten zijn er 
nog niet, maar er is al wel alle reden om de 
wijkregisseur en de mannen van Groen te bedanken 
voor hun inzet voor- en hun betrokkenheid bij de 
nieuwe inrichting van ons pleintje. 
 
 

 

Ja-sticker ongeadresseerd 
reclamedrukwerk  
 

 

Meppel werkt vanaf januari 2023 met de ja-sticker. 
Alleen inwoners met een ja-sticker ontvangen dan nog 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. Ook deze maatregel 
draagt bij aan het terugdringen van de hoeveelheid 
afval. De nieuwe ja-sticker*, maar ook de huidige nee-
nee sticker, kunnen inwoners ophalen bij het stadhuis 
en de gemeentewerf tijdens werkdagen. Met de ja-
sticker werkt de gemeente aan afvalpreventie. 
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Belevenissen van een hobbykok 
 

 
Vaak vragen mensen mij: “Hoe kom je aan die heerlijke 
smaken die je proeft als je Thais eet”? En ook: “Ik weet 
niet wat ik moet kiezen in een Thais restaurant”. 
Probeer de dingen gewoon uit. In een restaurant kan je 
kiezen voor pittig of minder pittig.  
Hier een beknopte uitleg over Thais eten. De Thaise 
keuken hanteert uiteenlopende en contrasterende 
smaken zoals zoet, zuur, bitter, pittig en zout. Een juiste 
combinatie van deze smaken geeft de unieke heerlijke 
smaak aan Thais eten. Currypasta is een kruidenpasta 
die veel wordt gebruikt in de Aziatische keuken. 
 
 
Zelf je currypasta maken 
De benodigdheden zijn allemaal gewoon in de 
supermarkt te koop. 

 1 citroengras, snijd het witte deel van de stengel in 
kleine stukjes. Citroengras geeft een bijzondere 
frisse smaak aan de pasta.  

 1 rode peper, snijd de peper in de lengte door, 
verwijder de zaadjes als je niet van pittig houdt en 
snijd dan de peper in smalle reepjes. 

 2 cm gember, klein gehakt  
 2 teentjes knoflook. gesnipperd 
 ½ rode ui, in kleine stukjes 
 sap van 1 limoen of een theelepel geraspte citroen-  

of limoenschil 
 1 volle theelepel basterdsuiker 
 1 tl trassi, dit is een garnalenpasta die in de 

Aziatische keuken veel gebruikt wordt (optioneel) 
 1 afgestreken theelepel kerriepoeder (optioneel)  
 Een 1 of 2 theelepels vissaus (zout) 

 
Maak  alle ingrediënten, behalve het citroensap, fijn in 
een vijzel of keukenmachine. Zo ontstaat een 
currypasta. Fijn maken in een vijzel zorgt ervoor dat de 
smaken beter tot hun recht komen. Deze pasta wordt 
het eerste  gebakken en daarna kunt u het vlees en/of 
de groente naar keuze er aan toevoegen.  
Op smaak brengen met de citroensap en een halve lepel 
vissaus. 

 
Tip: Dit recept is voldoende om een maaltijd voor 4 personen te 
maken. Je kunt natuurlijk ook een deel van de pasta invriezen. 
 

Probeer het maar eens uit en experimenteer met de 
smaakmakers. Sojasaus en chilisaus zijn ook typische 
smaakmakers.  
 
Eet lekker!  
Hay Janssen 
 

Picknicktafel ‘Goed idee’  
 
Aan het Klaverveld is op verzoek van een tweetal 
bewoners een picknicktafel geplaatst. Beide 
initiatiefnemers zien daarmee het indienen van een 
goed idee gerealiseerd. 
 
Het Klaverveld is een soort hofje waar in het centrale 
deel een bankje en een speeltoestel stonden.  
De wipkip werd niet gebruikt, het bankje ook niet. Om 
de samenhang tussen de bewoners te vergroten kwam 
het voorstel om een picknicktafel te plaatsen. Een 
onderzoekje onder de bewoners leerde dat er behoefte 
was aan een dergelijke ontmoetingsplaats waar 
buurtbewoners samen kunnen komen voor een 
buurtbarbecue, een kop koffie of een wijntje. Met hulp 
van wijkregisseur Najib Ouaamar kreeg het idee in het 
kader van de wijkaanpak vorm. De tafel is geplaatst en 
ook de directe omgeving is opgeknapt. De bestrating 
aangepakt en de boomspiegel voorzien van beplanting. 
Beide initiatiefnemers zijn blij met de manier waarop 
het plan is opgepakt. Ze hopen dat er geregeld gebruik 
van wordt gemaakt. 
 

  
Het Klaverveld is een gloednieuwe picknicktafel rijker! 
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Jubileumfeest 25-jarig 
            bestaan Het Erf  
 
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. Een aantal bewoners 
verhuisde van Assen naar Meppel wat soms best 
ingrijpend was. En medewerkers gingen van Assen mee 
naar Meppel wat ook een enorme verandering was. 
 
Op zaterdagmiddag 17 september waren er 
feestelijkheden en enkele officiële momenten. Yonas 
Tewelde en Johan Dusseljee, van de raad van bestuur 
Vanboeijen, verwelkomden deze middag om 14.00 uur 
de aanwezigen. Naast het ontmoeten waren er volop 
activiteiten gepland. Zo was er onder andere een 
draaiorgel, een clown, een luchtkussen, livemuziek van 
de muziekagoog en er werden meerdere spellen 
gespeeld. Afsluitend was er een snackwagen én een 
pannenkoekenkraam waar iedereen kon genieten van 
een heerlijke snack of pannenkoek. De sfeer was 
feestelijk en ontspannen te noemen.   
 

Wethouder Jeanet Bos was namens de gemeente 
Meppel aanwezig en spreekt mooie woorden om de 
uitbundige sfeer op Het Erf te beschrijven. “Al 25 jaar 
speelt Het Erf een belangrijke rol in de levens van heel 
veel Meppelers. Ze zegt met veel bewondering te kijken 
naar hoe de mensen bij Het Erf met elkaar samenleven. 
“Jullie vormen een hechte gemeenschap. Een 
gemeenschap waar je er mag zijn.  

Waar het unieke van ieder mens – de verschillen en de 
talenten – worden gewaardeerd en versterkt. De 
manier waarop jullie hier wonen, werken en plezier 
maken zijn voor velen een voorbeeld van hoe het ook 
kan. Dat is iets om trots op te zijn”, aldus wethouder 
Jeanet Bos. 
 
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, 
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. 
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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 afgelopen maanden hebben we bekeken 
wat dit voor onze eigen organisatie betekent. De 
komende periode zullen we met een aantal partijen uit 
de wijk onderzoeken welke stappen voor het vervolg 
nodig zijn.  

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 is het plan gedeeld met de 
hele buurt. Over het algemeen werd het positief 
ontvangen. Daarmee kan de uitvoering nu starten. 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. Op dit moment verzamelen 
we alle informatie rondom de parkeerproblematiek. Op 
basis daarvan willen we begin 2023 in gesprek met de 
buurten waar dit speelt.  
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Samen kunnen we kijken wat mogelijk is om de situatie 
te verbeteren.  
 
Soms kan de gemeente snel helpen, of het probleem 
oplossen. Soms vraagt het meer tijd of geld om het 
probleem op te lossen. Dit brengen we in het voorjaar 
van 2023 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.  

We gaan de huurovereenkomst voor de voormalige 
Oosterboerschool aan de OPDC verlengen. Daarover 
zijn we nu met hen in gesprek. Het plan van OPDC voor 
@DeSpil draagt bij 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. Tijdens het 
wijkfeest op 24 september hebben veel bewoners de 
activiteiten in @DeSpil al kunnen ervaren.  

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.  

Naar een aardgasvrij Oosterboer  
In Meppel streven we ernaar dat alle huizen en 
gebouwen in 2040 aardgasvrij zijn. Dit noemen we de 
warmtetransitie. Voor elke wijk en dorp wordt een 
warmteplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe we 
over kunnen stappen naar een duurzaam alternatief 
voor aardgas. Halverwege 2023 gaan we hiermee aan 
de slag in de Oosterboer. De voorbereidingen daarvoor 
worden nu al wel gestart. 

Berggierslanden is de eerste wijk in Meppel die een 
warmteplan heeft gemaakt. Het plan werd op dinsdag 8 
november gepresenteerd aan de wijk. Wijkbewoners 
speelden een belangrijke rol in het opstellen van het 
plan. In mei vond een startbijeenkomst plaats waar zo’n 
300 wijkbewoners aan deelnamen.  

 

 

Ze gaven aan welke onderwerpen een plek moesten 
krijgen in het wijkplan. Een bewonersgroep van zo’n 
dertig personen heeft onder begeleiding van de 
gemeente die onderwerpen uitgewerkt tot een 
warmteplan voor de wijk. 

Na Berggierslanden zijn andere wijken in Meppel aan de 
beurt om een warmteplan voor de wijk te maken. 
Halverwege 2023 gaat de gemeente hiermee aan de 
slag met inwoners in de Oosterboer. De inbreng van 
wijkbewoners is ook hier heel belangrijk.  

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 bijvoorbeeld 
op verzoek een picknickbank geplaatst. En met 
buurtbewoners is een plan gemaakt voor aanpassing 
van groen in hun hofje.   

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 telefonisch 14 0522. 
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Natuurwerkdag 2022 

      

 

Natuurwerkdag 2022 bij het bijen en 
vlinderparadijs in de Oosterboer 

Op zaterdag 5 november was het weer tijd voor de 
natuurwerkdag van Landschapsbeheer Drenthe. Er 
hadden zich voor Meppel verschillende 
vrijwilligersgroepen opgegeven om aan de slag te 
gaan. Voor de Oosterboer was dat o.a. de 
werkgroep van het Bijen en Vlinderparadijs in het 
ringpark langs de Oosterbroekenweg en Scouting 
bij de Blankensteinweg.  

Er hadden zich voor het bijen en vlinderparadijs 6 
nieuwe vrijwilligers gemeld. Door ziekte kon helaas 
niet iedereen aanwezig zijn. 
Gelukkig kon er weer het nodige werk verzet 
worden, waaronder snoeiwerk, maaien en het 
poten van 120 boshyacinten. Het vullen en 
verschonen van de bijenhotels komt op een later 
moment, net als het poten van de nieuwe struiken. 

 

 

Vanwege het lange mooie nazomerweer konden de 
struiken pas eind november worden geleverd 
omdat ze nog te veel in blad zaten. Van de vorig 
jaar geplante fruitbomen heeft 1 perenboom het 
niet overleefd. Het plan is om deze te vervangen 
door een notenboom. 

De bessenstruiken doen het allemaal prima, van de 
struiken langs de Oosterbroekenweg heeft een 
groot aantal het vanwege de droge zomer niet 
overleefd. Die zullen binnenkort nog worden 
vervangen. 

Al met al nog genoeg werk te doen! 

Een mooie uitbreiding van het Bijen en 
Vlinderparadijs! Wil je je ook aansluiten bij de 
werkgroep meldt je dan aan via het mailadres van 
het Wijkplatform Oosterboer Ezinge 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl  Het is een 
groot terrein dus we kunnen best nog wat extra 
handjes gebruiken om het goed te kunnen 
onderhouden!      

  

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Vrijdag 28 oktober bezochten ruim 50 kinderen uit de 
groepen 7 & 8 uit de Oosterboer, de Halloween party in 
De Boerhoorn. Jongerenwerker Mariëlle Sallomons 
heeft samen met vrijwilligster Carolin Zaeck deze avond 
georganiseerd. De kinderen werden verwelkomd met 
een griezelig drankje en een groene cupcake. Daarna 
kon het feest beginnen.  

 
Een verhalenbingo over monsters in het bos en wie 
goed oplette had bingo en kon leuke prijsjes winnen. 
Daarnaast was er ook nog een verkiezing voor het 
mooiste kostuum! ‘De kinderen hadden goed hun best 
gedaan, ze hadden overal aan gedacht, van schmink tot 
kostuum, een spin in het haar, ze zagen er geweldig uit! 
Dat maakte het voor ons wel erg moeilijk om een 
winnaar uit te kiezen’, aldus Mariëlle.  
‘De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad, er 
werden allerlei verschillende plaatjes aangevraagd en 
met het ene liedje werd nog harder meegezongen als 
met de ander’, vult Carolin aan.  
 
De organisatoren kijken terug op een geslaagde avond 
en de reacties van zowel ouders als kinderen 
bevestigden dat.  

  

Halloween party  
     groot succes! 
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Aan de slag! 
 

 

 
Met regelmaat schrijven we in deze wijkkrant over de 
verkeers(on)veiligheid in de wijk Oosterboer. Mede 
door uw alertheid en meldingen krijgen wij een goed 
beeld van gevaarlijke situaties en proberen wij 
verbeteringen voor te stellen richting de gemeente.  
Daarbij onderscheidt de gemeente drie werkwijzen.  
 Werkwijze 1: Kleine, gemakkelijke en goedkope 

oplossingen worden snel uitgevoerd.  
 Werkwijze 2: Ingrijpender veranderingen zoals de 

aanpassing van een kruising brengt zij onder in de 
wijkaanpak. Daarvoor dient budget geregeld te 
worden.  

 Werkwijze 3: Daar waar er sprake is van een 
grootschaliger herinrichting wordt er een aparte 
route gevolgd inclusief planvorming, tekeningen en 
een begroting. In dat kader zal een herinrichting bij 
de gemeentelijke begroting (meestal in november) 
worden voorgesteld.  

Nieuw fietspad 
Van verschillende kanten is er aandacht gevraagd voor 
de veiligheid van fietsers en voetgangers op de 
Blankensteinweg ter hoogte van scholen De Akker en 
De IJsvogel. Dit deel van de Blankensteinweg bleek 
particulier eigendom te zijn. Het onderhoud en de 
verlichting wordt geregeld door de gemeente en 
daarmee is het een openbare weg. 

Gesprekken tussen de scholen, de gemeente en de 
eigenaar van de boerderij van Blankensteinweg 53 
hebben geleid tot een planvorming waarbij er een 
voornemen ligt om een nieuw fietspad langs de vijver 
tegenover de achterzijde van de scholen aan te leggen. 
Uiteraard blijven de monumentale bomen staan.  

De wethouders zijn enthousiast over dit voorgenomen 
plan. Er wordt nu gezocht naar geld om deze actuele, 
gevaarlijke situatie aan te pakken. 
De aanpak van de kruising Blankensteinweg-
Oosterboerweg-Slotweg wordt ondergebracht in de 
wijkaanpak. Dan gaat het om o.a. om voorrangsposities, 
overzichtelijkheid en een herkenbare, logische 
inrichting. 

 

Kruising  Brandemaat-Ruskenstuk 
Voor deze kruising is ook aandacht gevraagd door een 
verkeerscommissie van de Anne Frankschool. Meer 
opstelruimte (overigens zonder aparte strook) voor 
afslaand vrachtverkeer richting Ruskenstuk is één van 
de voorgestelde maatregelen. Dat geldt ook voor  het 
instellen van eenrichtingsverkeer richting de 
parkeerplaats aan de achterzijde van AH en het 
mogelijk iets opschuiven van de zebra naar de Anne 
Frankschool en de Spil, die tevens functioneert als 
fietsoversteekplaats. 
 
Een eindje verderop ligt de oversteekplaats voor 
fietsers richting Woltingepad en Sint Pietersland. 
Fietsers hebben hier voorrang. Voor de fietsers die hun 
weg vervolgen op de Brandemaat zou het fietspad een 
stukje doorgetrokken moeten worden om daarmee een 
vloeiender samenvoeging van fiets- en autoverkeer 
mogelijk te maken. 

Op de Bouwkamp hebben de fietsers die komen vanuit 
de Blankensteinweg en richting AH voorrang. Echter ze 
krijgen die zeer geregeld niet, omdat deze reguliere 
kruising niet als zodanig herkend wordt door auto’s.  
Een aanpassing van de bestrating en/of waarschuwende 
bebording zou hier een relatief makkelijke oplossing 
zijn. 

Rozentuin 
Er is al heel veel gepraat over de hoge snelheid van 
voertuigen op de Rozentuin. Zijn het bewoners uit de 
directe omgeving of sluipverkeer? De directe nabijheid 
van de mooie speeltuin maakt de situatie extra 
kwetsbaar. Diverse opties passeerden de revue en/of 
werden uitgeprobeerd. Resultaten bleken voor de 
inwoners onvoldoende.  
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Het plaatsen van verplaatsbare verkeersdrempels 
gekoppeld aan een “Victor Veilig” lijken een laatste 
oplossing om rijgedrag van de hard rijdende bewoners 
te beïnvloeden. “Victor Veilig” staat er inmiddels. 
 

 

 
Aan de Fazant-Torenvalk ligt een voorstel om een 
kinderspeelplaats in te ruilen voor enkele extra 
parkeerplaatsen. De gemeente gaat nog één keer in 
gesprek met de bewoners om zeker te weten dat dit de 
gewenste oplossingsrichting is. Het kan immers niet zo 
zijn dat na enige tijd er een roep komt om een (nieuwe) 
kinderspeelplaats. 

Tenslotte is de gemeente in gesprek met aanwonenden 
van de Kalverwei. Er ligt een herinrichtingsplan voor het 
pleintje inclusief het instellen van eenrichtingverkeer. 
Mooi dat dit initiatief vanuit de buurt gekomen is! 

 

Wij blijven u op de hoogte houden van de vorderingen 
en hopen binnenkort de eerste resultaten te kunnen 
presenteren. En natuurlijk kunt u meedenken of 
gevaarlijke situaties bij ons melden via 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl. 

 

              

 

Houtstook 
Houtstook kan leiden tot overlast wanneer er op het 
verkeerde moment of op de verkeerde manier gestookt 
wordt. Bij de verbranding van hout in kachels, haarden 
en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. De 
uitstoot kan sterk verschillen tussen verschillende typen 
kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers. 
 
Stookalert 
In algemene zin is houtrook dat vrijkomt bij houtstook 
schadelijk voor de gezondheid. Bij ongunstige 
weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit 
blijft rook langer hangen. Daarom roept het RIVM op 
deze dagen mensen op om geen hout te stoken. Ze 
geven dan een zogeheten stookalert af. Dit kan 
gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving 
voorkomen. Een stookalert geldt bij verwachting van 
ongunstige weersomstandigheden, zoals windstil weer, 
of als sprake is van smog door fijnstof. 
U kunt checken of er een stookalert geldt 
op rivm.nl/stookalert. 
 
Stookwijzer 
De website Stookwijzer.nu laat zien hoe de wind en de 
luchtkwaliteit in uw buurt op dat moment is en of 
stoken verantwoord is.  
  
Hulp bij burenoverlast door open haard of houtkachel 
Ervaart u overlast door houtrook of de open haard van 
uw buren? Probeer er eerst samen uit te komen met 
diegene die overlast veroorzaakt. Komt u er samen niet 
uit, dan kunt u uw gezondheidsklachten melden bij de 
gemeente of GGD; een milieu- of gezondheidsklacht 
melden bij de Vereniging Leefmilieu; of de verhuurder 
of VVE om hulp vragen. 
 
Bronnen: Provincie Drenthe en Rijksoverheid.nl 
 

  

mailto:info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
https://www.rivm.nl/stookalert
https://www.stookwijzer.nu/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/gezonde-leefomgeving/overlast-van-hout-stoken/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/gezonde-leefomgeving/overlast-van-hout-stoken/
https://www.leefmilieu.nl/klachtmelden
https://www.leefmilieu.nl/klachtmelden
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Meppel weer een stukje mooier 

Pumptrackbaan 

     geopend 

 

Met groot enthousiasme hebben een groot aantal jonge 

fietsers de pumptrackbaan in het ringpark in gebruik 

genomen. Zaterdagmiddag 19 november was het dan 

zover. De hekken waren verwijderd en de baan met de 

vele hobbels kon getest worden. Het eerste rondje 

kwam op naam van de jeugdige initiatiefnemers Wessel 

Koster en Marijn Zinger. Samen met wethouder Klaas 

de Vries verrichtten zij de openingshandeling. 

Voordat het zover was moesten er in de aanloop nog 

wat andere hobbels genomen worden toen bleek dat de 

omwonenden niet bij de plannen voor de aanleg van de 

baan betrokken waren. Daaraan refereerde wethouder 

Klaas de Vries in zijn toespraak. ‘Zonder de jongens was 

de baan er nooit gekomen. Een burgerinitiatief komt 

niet vaak voor’, hield hij de ongeduldige fietsers voor. 

Jongerenwerker Myrthe Lugtmeijer gaf in het kort de 

stappen weer die nodig waren om tot de aanleg te 

komen. Ze stond ondermeer stil bij de rol van die beide 

moeders bij het hele traject hadden. Dick Bakker 

woordvoerder van Stichting Waarborgfonds Meppel zei 

dat de baan precies past in wat het Waarborgfonds wil, 

namelijk het mooier maken van Meppel. ‘Het idee zag 

er goed uit, de aanvraag voor een bijdrage was goed 

onderbouwd waardoor wij er meteen enthousiast over 

waren’, aldus Bakker. Samen met de gemeente Meppel 

zorgde het Waarborgfonds voor de benodigde financiën 

voor de aanleg van de baan.  

Tot hun verrassing kregen Wessel en Marijn van Dick 

Bakker en Klaas de Vries een fiets. Die konden ze 

meteen in gebruik nemen om de openingshandeling te 

verrichten. Dat de pumptrackbaan in een behoefte 

voorziet werd daarna meteen duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pumptrackbaan is voor jong en oud! 

 

 

 

 

 

Grote drukte op de baan! 

 

 

 

 

 

 

Een bloemetje voor de moeders!  
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Info/Burendag  
24 september 2022 

 

 

Op 24 september jl. kon voor het eerst sinds 2 jaar weer 
de Burendag worden georganiseerd. Dit jaar alweer 
voor de 8e keer.  

Om duidelijker te maken wat het idee is achter deze 
door het Wijkplatform Oosterboer Ezinge en de 
Wijkvereniging Oosterboer georganiseerde dag is 
ervoor gekozen het nu de naam te geven van 
info/burendag. Het doel is en blijft om de bewoners van 
de Oosterboer en Ezinge kennis te laten maken met wat 
er zoal in de wijken te doen is aan activiteiten, welke 
bedrijfjes zijn er actief en welke organisaties kunnen 
ondersteuning bieden bij alle mogelijke vragen over 
zorg, duurzaamheid, energietransitie, groen etc. 

Dit jaar was de organisatie mede in handen van de 
jongeren werker van Welzijn Mensenwerk en ook heeft 
De Spil haar diensten aangeboden.  

De ochtend werd geopend door de nieuwe 
wijkwethouder Jeannet Bos, die in haar praatje ook het 
belang onderstreepte van een goede samenwerking in 
de wijk om zo de leefbaarheid te vergroten. 

Het weer was gelukkig redelijk goed en velen wisten de 
weg langs de kraampjes, de scholen en De Spil te 
vinden, onderweg genietend van een hapje of een 
drankje. De poffertjeskraam kon ook goede zaken doen! 

Ideeën voor de volgende info/burendag zijn altijd 
welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
,  
 
 

 

 

 

Wijkplatform Oosterboer Ezinge 

wenst alle lezers hele fijne 

kerstdagen en een gezond, 

gezellig en goed 2023! 
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Onderstaand het programma van Buurt- en 
Speeltuinvereniging Ezinge tot en met 1 april 2023. 
Actuele informatie en eventuele wijzigingen hierin vind 
je op de Facebook pagina van de buurt- en speeltuin- 
vereniging www.facebook.com/Bsvezinge. 
 
 Dinsdag 03-01-2023 kaarten om 20.00 uur 

(elke week) 

 Vrijdag 06-01-2023 kinderclub om 18.30 uur 

(alle oneven weken) 

 Donderdag 12-01-2022 darten om 19.30 uur 

(alle even weken) 

 Zaterdag 21-01-2023 kaartmarathon om 10.00 uur 

 Zaterdag 28-01-2023 BINGO om 20.00 uur 

 Zaterdag 04-02-2023 Darttoernooi 10.00 uur  

 Zaterdag 25-02-2023 kinderbingo  om 14.00 uur 

 Zaterdag 25-02-2023 BINGO om 20.00 uur 

 Zaterdag 11-03-2023 kaartmarathon om 10.00 uur 

 Zaterdag 18-03-2023 speurtocht om 20.00 uur 

 Zaterdag 25-03-2023 BINGO om  20.00 uur 

 

Alle kinderactiviteiten zijn voor kinderen van het 

basisonderwijs. De avondactiviteiten zijn voor de 

leeftijd vanaf het voortgezet onderwijs. Tijdens de 

vakanties gaat de kinderclub gewoon door! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activiteiten Boerhoorn 

Maandag 

Eetcafé          18.00 – 19.30 uur (van te voren 

aanmelden)  

Biljarten         20.00 - 23.00 
 

Dinsdag 

Bijeenkomst*  20.00 -22.00 grote zaal  

Badminton  19.00 – 20.30 Gymzaal 
 

Woensdag 

Sportclub  20.30 – 22.00 Gymzaal 

Bridge   20.00 – 23.00 even weken (bij  

voldoende deelnemers)  
 

Donderdag 

Schaken  20.00 – 23.00 (even weken) 

Klaverjassen  20.00 – 23.00 (oneven weken) 
 

Vrijdag   

Handwerkclub  10.00 – 12.00 

Koken kinderen OPDC 10.00 – 12.00 (Elke eerste 

vrijdag van de maand) 

Wandelgroep      09.00 vertrek (hoeft niet van te    

 voren te worden aangemeld) 

Darten   20.00 – 24.00 

 

Zondag   

Bijeenkomst* 10.00 - 12.00  

Vanaf zondag 8 januari 2023 
 

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. 

*   Huis voor de pelgrim;  een kerk met een open 

karakter, voor gelovigen én ongelovigen. 

http://www.facebook.com/Bsvezinge

