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Samen de handen uit de mouwen

Van de redactie

Zaterdag 20 april deden veel bewoners van
de woningen aan de Prakkenlaan, het Holt
en omgeving dat. Het was heerlijk weer
en er is met man en macht gewerkt om
de buurt een lekkere opfrisbeurt te geven.
Het initiatief hiervoor kwam van WoonFriesland en snel voegden zich daar de bewonerscommissie Sawono, de gemeente Ooststellingwerf en stichting Scala bij.
Nadat de woningen in deze buurt zijn opgeknapt, was het nu hoog tijd voor het groen
rondom. Vooral de sloot tussen de Prakkenlaan en het Holt was een doorn in het oog.
Na een persbericht en een brief aan de omwonenden, werden vele handen ineen geslagen en
uit de mouwen
gestoken.
Van
de
gemeente
was o.a. aanwezig de bijzonder
opsporingsambtenaar Appie de
Jong en Marten
Tel, dorpencoördinator.
Van
WoonFriesland
waren
RoelofGeert Hoogenkamp en Koos
Veltman present.
Carolina Hart van
Stichting Scala
had vrijwilligers ingezet van het “8e Wonder’’
en “Iedereen in beweging”. En natuurlijk Bewonerscommissie Sawono, die vele bewoners wist
te motiveren om hun buurt op te schonen. En
dát gebeurde! Containers werden in rap tempo
volgeladen en weer afgevoerd. Wat een prachtig
initiatief en wat een samenwerking. Dit was echt
een voorbeeld hoe men Samen Wonen in NoordOost heel prettig kan maken. Het resultaat is niet
alleen een opgefriste buurt, maar ook vooral de
saamhorigheid die hierdoor ontstaat. En eenmaal
opgeruimd, wil toch iedereen het zo houden!
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Er is een hoop opgeknapt door het vele werk
wat de mensen op de Prakkenlaan en het Holt
hebben geleverd. Bedankt voor jullie inzet.
Verder wil ik jullie er graag op wijzen dat de bewonerscommissie keihard bezig is zodat we
officieel bestaan. We zijn bekend bij de Kamer
van Koophandel en we zijn nu hard bezig om
ook de bankrekeninggegevens rond te maken. Wanneer dit rond is gaan we onze website lanceren. Hier hoort
u binnenkort meer over!
Daarnaast kunt u in dit
nummer lezen over de
wijkschouw die in juni
gaat plaatsvinden en de
nationale
straatspeeldag. In dit nummer leest
u ook een verhaal uit de
buurt en introduceren we
twee nieuwe leden van
Sawono. Veel leesplezier.
Groetjes Merel Benthem,
penningmeester Sawono

Wijkschouw op woensdag 5 juni

Op woensdag 5 juni gaat Sawono de wijk
in samen met de gemeente, politie, Scala
en de woningcorporaties Actium en WoonFriesland. Het doel van deze wijkschouw
is om te kijken hoe het met de wijk gaat en
om te kijken waar extra aandacht nodig is.
U weet als geen ander hoe het er aan toe
gaat en daarbij hebben wij uw steun nodig.
Denk hierbij aan kapotte lantaarnpalen, donkere stukken waar u langs moet, gras dat niet
gemaaid wordt op lege plekken, straten die er
erbarmelijk bijliggen, de tuin van de buurman
die in uw tuin verder groeit, kinderspeelplaatsen
en ga zo maar door. Heeft u een punt die wij
mee kunnen nemen tijdens deze wijkschouw?
Stuur dan uw reactie in vóór 24 mei 2013
via e-mail bnoordoost@gmail.com, telefonisch via 06 16 04 89 48 of laat een bericht
achter via facebook Sawono. Alvast bedankt.
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WoonFriesland steunt project
Bouwen aan de Buurt
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gezin. Tijd om de werkelijke opleiding in te gaan.
Siem heeft ‘op school’ geleerd om, wanneer hij
in tuig is, obstakels te ontwijken en rekening te
houden met 2 meter hoogte en 1 meter breedte.
Daarnaast kent hij een flink aantal zoekopdrachten (het zoeken van een deur, zebrapad,
stoep, brievenbus enz.). Het moeilijkst wat een
geleidehond moet leren is het oplossen van een
probleem en het weigeren van een commando.
Bijvoorbeeld; we lopen op een stoep waar een
auto op staat. Siem zal aangeven dat we van
de stoep moeten en een alternatieve, veilige
route zoeken. Of; we naderen het einde van het
perron, Siem blokkeert me vanwege gevaar.
Ik dring aan
door te lopen,
hoe dan ook
zal hij het commando
weigeren en me
weg
leiden
van het taluud.
Het is een misverstand
dat
Siem zelf bepaalt wanneer
het veilig is om
over te steken, een hond
kan
moeilijk
snelheid
inschatten.
Het is ook een fabeltje dat Siem routes weet,
het is geen navigatiesysteem. Ik moet zelf de
route weten en hem sturen met commando’s.
Een belangrijk punt bij het zien/passeren van
ons is het negeren (niet praten, niet aaien, niet
voeren enz.) van Siem, zodat hij zijn werk geconcentreerd kan blijven doen. Houdt een eventuele hond kort en laat deze niet snuffelen. Heb
je een vraag? Stel deze dan gerust aan mij. Kom
je ons in het park tegen en is Siem los? Dan is
hij vrij en mag hij met andere honden spelen.

Het project voor het realiseren van een speelveld aangrenzend aan de straten de Hieming,
Prakkenlaan en Schapenkamp wordt naast
Actium nu ook gesteund door WoonFriesland.
W o o n Friesland
heeft €2500
toegezegd
om de leefbaarheid in
deze buurt te
verbeteren.
De
beide
woningcoporaties
verhuren
woningen in deze wijk. De wijk heeft op dit
moment nog niet genoeg geld en is dringend op zoek naar sponsoren, hier hoort
u meer over in de volgende wijkkrant
of op onze facebookpagina. Het idee is om
het project nog in 2013 te realiseren.
Bewonerscommissie Sawono wil WoonFriesland
bij deze bedanken!

Een verhaal uit de buurt

Dit is een terugkomend artikel in onze wijkkrant. Hier leest u elke keer een ander verhaal
uit de buurt. Deze keer het verhaal van Esther Buikhuizen en haar geleidehond Siem.
Hallo, ik ben Esther Buikhuizen, 25 jaar en medisch typiste in het ziekenhuis in Drachten.
Sinds mijn geboorte ben ik slechtziend en
heb ik spasme in mijn benen. Vanaf november
2011 heb ik mijn eerste geleidehond;
Siem, een Golden Retriever reu van 3 jaar.
Siem was 20 maanden toen hij hier kwam. Toen
hij 7 weken oud was is hij, net als zijn nestgenoten, getest op geschiktheid door de geleidehondenschool. Siem is toen in een gastgezin geplaatst. Dit gezin heeft hem het eerste
jaar gesocialiseerd, opgevoed en verzorgd.
Na dit eerste jaar is Siem medisch gekeurd op
ogen, ellebogen en heupen. Alles was goed,
evenals de voortgang in zijn opleiding bij het gast-

Groet,
Esther
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Heeft u ook een bijzonder verhaal, of kent u iemand uit de buurt die iets wil vertellen? Dat kan!
Laat het ons weten en spreek één van
ons aan of reageer via telefoon/e-mail.

Buitenspeeldag

Op woensdagmiddag 12 juni is het weer Buitenspeeldag! U kunt in uw straat iets voor de
kinderen organiseren want op deze dag staat
in heel Nederland buitenspelen centraal.
Kinderen en jongeren worden op deze dag
gestimuleerd om naar buiten te gaan. Want
lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk!

www.facebook.com/sawono

Nieuwe leden

De bewonerscommissie heeft twee nieuwe leden, zij stellen zich kort aan u voor.

De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon. Met de
Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen.

Piet v.d. Belt - lid.
Ik ben Piet v.d. Belt getrouwd, 59 jaar en woon
op Het Hoge Stuk.
Mijn hobby’s zijn motorsport, fietsen sportief,
voetbal sc Heerenveen.
Op dit moment ben ik nog
in dienst bij Postnl.

Meedoen met uw straat? Kijk voor meer
info op de website www.buitenspeeldag.nl

Oproepjes

De bewonerscommissie is op zoek naar
meer leden en vrijwilligers.Wij zoeken onder
andere een stratenvertegenwoordiger voor
de straten: Prakkenlaan, de Hegen, Assepot.
Een stratenvertegenwoordiger is iemand die
op de hoogte is van wat er in zijn/haar straat
speelt, weet wat er gebeurt en bij noodgevallen tijdig aan de bel trekt samen met anderen. U weet als geen ander hoe het is in
uw straat.Wellicht voelt u zich aangesproken tot één van de andere taken:

Evert Sikkema - lid.
Mijn naam is Evert Sikema.
Ik woon nu 16 jaar in dit
deel van Oosterwolde, op
de Logten. Ik ben door
een buurtgenoot bij de bewonerscommissie geïntroduceerd.
Al een aantal jaren ben
ik vrijwilliger bij de lokale
omroep Odrie.

- Bezorgen van de wijkkrant
- Leden bewonerscommissie
Voel jij je aangesproken om één van deze taken (tijdelijk) op je te nemen? Of misschien
heeft u wel een ander idee... Neem dan contact op met één van de leden van de bewonerscommissie. Telefonisch, per e-mail
en/of facebook is ook mogelijk, zie colofon.

Oud papier

6 juni 2013
4 juli 2013
1 augustus 2013 geen inzameling i.v.m vakantie
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Belangrijke telefoonnummers

Politie			
0900 - 8844
Gemeente		
0516 - 56 62 22
(meldingen, storingen openbare ruimtes, klachten)
Actium		
0900 - 0604
Woon Friesland
058 - 234 71 71
Scala			
0516 - 56 72 20

Colofon

Deze wijkkrant is een uitgave van Sawono.
De wijkkrant is een informatiebron voor alle
bewoners van de wijk Oosterwolde NoordOost en wordt huis-aan-huis verspreid.
Redactie:
Marije Wesselink		
Samantha Warkor
FotoTekst.nl

Oplage: 900 exemplarenVerschijning: 1x in het kwartaal
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Heeft u op- en/of aanmerkingen, tips of wilt
u geïnterviewd worden? Laat het ons weten
via dit mailadres: bnoordoost@gmail.com of
via facebook: www.facebook.com/sawono
Sawono vergadert elke tweede maandag
van de maand in het gebouw van Scala.
Schriftelijk reageren kan ook via:
Postbus 79
8430 AB Oosterwolde
T.a.v. wijkkrant

Klachten over de bezorging?
Bel: 06 16 04 89 48 of mail ons.

