
Van de redactie

Geniet u een beetje van de zomer?
We hebben na een lange regenachtige peri-
ode toch zon gekregen en hopelijk blijft deze 
ook nog lang schijnen tot eind september. 
U leest nu de zomereditie van de wijkkrant 
waarin wij u een aantal nieuwe leden van Sa-
wono voorstellen, een stukje over buurtbe-

middeling maar ook staat er een uitnodiging 
in voor omliggende bewoners van het pro-
ject ‘Bouwen aan de buurt’.  Veel leesplezier!

Website Sawono in de lucht 
Ter lancering van onze website www.sawono.
nl werden er op vrijdagavond 5 juli gratis ijs-
jes uitgedeeld in noordoost. De website is op-
gericht om buurtbewoners te voorzien van 
extra informatie naast de informatie in de wijk-
krant en op onze facebookpagina Sawono. 
U kunt denken aan foto’s van bepaalde da-
gen, informatie over de leden, activiteitenplan-
ning,  oudere wijkkranten terug lezen et cetera. 
De ijsjesactie was verbonden aan een 
slagzin waarmee u prijzen kon winnen.
De bedoeling was om de volgende slagzin op 
de website af te maken: ‘Sawono in de wijk…’ 
Helaas zijn hier geen reacties op geko-
men en delen we geen prijzen uit. Het uit-
delen van de ijsjes was zeker een suc-
ces en Sawono is van plan om volgend jaar 
een soortgelijke actie terug te laten komen.
“Het is belangrijk Sawono bekend te maken in 

de buurt en iets voor de buurt te doen, saamho-
righeid begint laagdrempelig, de ijsjesactie die 
wij op korte termijn hebben opgezet past daar 
zeker bij.’’, aldus secretaris Samantha Warkor.

Burendag organiseren?

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat je samen viert met je buren en de buurt 
in het vierde weekend van september, op 
21 september. Het is een dag waarop je ge-
zellig samen komt en waarbij veel men-
sen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als 
buren elkaar ontmoeten en zich samen inzet-
ten voor hun buurt. Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in.

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in 
contact, met een goede kop koffie. Met koffie 
kun je echt even de tijd nemen voor je buren. 
Koffie is voor buren het begin voor het leggen 
en versterken van de contacten. En die con-
tacten zijn de basis voor een leuke Burendag!
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo contact en verbinding tussen groe-
pen mensen. Ook met Burendag willen wij men-
sen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het 
mogelijk als buurt een aanvraag tot € 500,= in te 
dienen bij het Oranje Fonds om jullie Burendag-
plan te kunnen uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk 
om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wan-
neer je Burendag op 20, 21, 22 september viert.
Check de website www.burendag.nl voor meer 
informatie of benader iemand van sawono.
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Nieuwe leden SAWONO

Mijn naam is Steven Hoge-
brink, 34 lentes, wonend aan 
Het Holt, ruim vier jaar ge-
trouwd en trotse vader van 
een zoon van elf. Vorig jaar 
ben ik voor mijzelf begon-
nen als marketingspecialist 
binnen de fitnessbranche, 
in een v.o.f. met de naam 
Fitness Media. Daarnaast 

werk ik vanuit huis als webdesigner, dtp-er en 
marketingadviseur onder de naam Cityfox Media.  
Ik heb mij aangemeld bij Sawono omdat ik een 
voorstander ben van open communicatie met de 
buurtgenoten, een leefbare en plezierige  woon-
omgeving, en wanneer nodig een helpende hand 
kan toesteken bij degenen die dit nodig hebben. 

Hallo buurtgenoten. Ik 
wil mij even voorstel-
len als nieuwe lid van 
de bewonerscommissie.
Mijn naam is Dirk Mol-
lema en woon op de Prak-
kenlaan 59. Ik ben 47 jaar 
en getrouwd met Anne-
ke Van Zwol. Wij hebben 
2 dochters en 2 zonen.

Ik ben werkzaam als chauffeur bij de Weer-
ribben Zuivel in het kleine plekje Nederland.
Door meerdere verhuizingen zijn wij terecht ge-
komen in Oosterwolde. Nu al zeventien jaar. 
Met veel plezier hebben wij ons plek-
je op de Prakkenlaan gevonden.
Door mijn redelijke drukke baan heb ik een 
aantal taken moeten laten vallen: Ik was al-
tijd betrokken als bestuurslid van de lokale 
partij Christenunie. Bestuurslid van de lagere 
school in Haulerwijk. Alleen het kosterschap 
van de Geref. kerk Vrijgemaakt op de Hooge 
Esch vervul ik nog steeds met veel plezier.
Waarom de bewonerscommissie?
Door de grote opruimdag zijn ik en de buur-

man benaderd door Samantha. Of wij eventu-
eel lid wilden worden. Na een vergadering mee 
te maken, uiteindelijk besloten om dit te doen.
Ik vind het belangrijk dat de bewoners een 
stem moeten hebben in de wijk. Met name het 
met elkaar kunnen vinden en elkaar helpen.
Want wat is het beste; dat men iemand 
in de wijk heeft waar men kan aanklop-
pen die ook bij de buurt betrokken is.
Daarom voor iedereen in de buurt: Als er iets is 
met wat dan ook neem gerust contact op zodat 
de bewonerscommissie actie kan ondernemen.
Vr Gr, Dirk Mollema.

Kees de Jong is ook een 
nieuw lid binnen Sawono. 
Hallo wijkbewoners,  mijn 
naam is Kees en ik ben 
45 jaar. Ik werk bij AGC 
in Oosterwolde en in mijn 
vrije tijd sleutel ik graag 
aan alles wat los en vast 
zit, klussen doe ik ook 
graag in en om het huis.
Ik woon op de Prak-

kenlaan naast Dirk samen met mijn 
vrouw en ons tweede kindje is op komst.  
Het is erg gezellig te mogen wonen aan de 
kleine Prakkenlaan. We organiseren activi-
teiten zoals rondom het EK/WK je voetbal-
standen doorgeven, watergevechten etc.
Ik ben lid geworden van de bewonerscommis-
sie omdat ik de buurt leefbaar wil maken. Het 
is belangrijk een stem te zijn van de buurt. Bu-
ren zien meer als één iemand van de gemeente/
woningcorporatie, zo kunnen we elkaar helpen. 

Bemiddeling in de buurt

In navolging van tientallen andere ge-
meenten in ons land gaat ook  Ooststel-
lingwerf van start met Buurtbemiddeling. 
Buurtbemiddeling heeft als doel conflic-
ten tussen buren, buurtbewoners of dorps-
bewoners in een zo vroeg mogelijk sta-
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dium aan te pakken en het contact tussen 
de twee partijen te herstellen. Dit om woon-
overlast of escalatie hiervan te voorkomen.

Hoe werkt het?
Het conflict wordt door de politie, woningbouw-
corporaties, maatschappelijk werk enz. gemeld 
bij de Coördinator Buurtbemiddeling. In de ge-
meente Ooststellingwerf is dit Floris Toeter. Hij 
gaat eerst kijken of een conflict past binnen 
de gestelde grenzen. Dat wil zeggen wanneer 
het niet gaat om ruzie met instanties, crimina-
liteit, psychische- verslavings- of relatieproble-
men. Past het binnen de gestelde grenzen dan 
gaat hij twee bemiddelaars hiervoor benaderen.
Bemiddelaars luisteren eerst naar beide par-
tijen afzonderlijk en begeleiden daarna een 

gezamenlijk bemiddelingsgesprek. De suc-
cesformule van buurtbemiddeling is dat zij 
proberen de achterliggende emoties boven 
tafel te krijgen en de communicatie te herstel-
len. Zij helpen dus in feite om de buren die een 
geschil hebben zélf een oplossing te vinden. 
Er wordt altijd met twee bemiddelaars ge-
werkt. Alle bemiddelaars krijgen een professio-
nele training (twee dagen) conflictbemiddeling. 
Heeft u belangstelling voor het werken als bemid-
delaar of heeft u vragen over Buurtbemiddeling? 
Dan kunt u deze richten aan Floris Toeter.  Hij is 
in dienst bij Scala en te vinden aan de Moskamp-
weg 3-5 in Oosterwolde. Op dinsdag, woens-
dag en donderdag en bereikbaar onder num-
mer 0516-567238 of ftoeter@scala-welzijn.nl.

Uitnodiging:Informatieavond 
project ‘Bouwen aan de buurt’

Op maandagavond 23 september  is er een 
informatieavond van het project
‘Bouwen aan de Buurt’.
Op deze avond willen wij u uitleg geven over het 
project ‘Bouwen aan de buurt’ en ook partijen 
doen hun woord.  De initiatiefnemers en Sawo-
no zijn druk bezig met aanvragen van subsidies/
sponsors om het project te realiseren en wij vin-
den het erg belangrijk dat u daar ook van op de 
hoogte blijft. U kunt denken aan uitleg en informa-
tie over: Hoe wordt het project gefinancierd, Wat 
is de bedoeling, wat voor toestellen komen er, wat 
gebeurt er met de oude basketbalpaal, et cetera.

Er is tijdens de informatieavond ook ruim-
te voor het stellen van vragen en wij bieden 
u de gelegenheid om uw mening te geven. 
De informatieavond begint om  19.30 uur, de 
deur is open vanaf 19.00 uur. 
Locatie: Vergaderzaal kerkgebouw Jakub  
op de Hieming 29  in Oosterwolde.

We hebben al een aardig bedrag bij elkaar om het 
project te realiseren, maar we zijn er nog niet. Zo 
kon u in de plaatselijke kranten lezen dat Sawo-
no ook een financiële bijdrage van de Rabobank 
heeft ontvangen a €2500,-. Half juli is Sawono 
samen met de gemeente en initiatiefnemers om 
de tafel gaan zitten en is het volgende besloten.
In de maand augustus plaatst de gemeente een 
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nieuwe asfaltlaag op het veld achter de straten 
de Hieming, Schapenkamp en Prakkenlaan. 
Omliggende bewoners van deze straten zijn van 
te voren benaderd om hiervoor de basketbalpaal 
uit te graven, een bedrijf trok de basketbalpaal er 
uit met een kraan.  Voor het verdere verloop van 
het veldje kunt u terecht op de informatieavond.

 
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 Noord-
Oost en wordt huis-aan-huis verspreid. 

Redactie:  
Samantha Warkor     
Opmaak:
FotoTekst.nl
Oplage:
900 exemplaren. Verschijning: 1x in het kwartaal.

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.
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