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Van de redactie

Hertenkamp moet blijven

Het is alweer het einde van het jaar en vanuit
elke woning zijn er steeds meer kerstlichtjes te
zien. Sawono heeft het afgelopen jaar veel stappen gezet. Naast de oprichting hebben we ook
een passend logo en brengen we nog steeds
de wijkkrant uit. Het aantal leden is gegroeid
van eerst een lange tijd vier leden
naar nu negen leden. Ook hebben
we een aantal activiteiten voor de
wijk mogen organiseren zoals de
zomerstop met gratis ijsjes, informatieavond project Bouwen
aan de Buurt en nog vers in het
geheugen de Sint Maarten actie:

Het bestuur van de stichting Hertenkamp
‘De Balhof’ stelt het zeer op prijs dat zoveel buurtbewoners geregeld een bezoek
brengen aan het hertenkamp. Nu de winter weer in aantocht is, moeten zij weer meer
kosten maken om voldoende wintervoer
te hebben. Het aantal donateurs is gering.
Zij vragen u als buurtbewoner om hulp: wordt
donateur vanaf €10,- per jaar via rekeningnummer: 314609717 t.n.v. Hertenkamp de Balhof.
Voor vragen kunt u terecht bij de
stichting
Hertenkamp
‘De
Balhof’:
Js. Stoker, telefoon 0516 – 514183 of
J.A. Feitsma-Wibbens telefoon: 0516 – 513 845

Warme choco tijdens Sint Maarten
Kinderen uit Oosterwolde Noord-Oost gingen maandagavond 11 november langs de
deuren voor Sint Maarten. Sawono had drie
verlichte standjes ingericht waar de kinderen
warme chocolademelk en wat lekkers konden krijgen. Zo konden de kinderen even opwarmen aan de Prakkenlaan, Groote singel
en bij de kruising van de Poorthof/Rijweg. De
reacties van ouders en kinderen bij de stands
en op de Facebookpagina waren zeer positief: “Wat een leuk idee en zeker zo gezellig.’’
De foto’s van deze dag zijn op de website
van Sawono te zien: www.sawono.nl. Sawono bedankt in het bijzonder Cateringservice Alle Pool voor de medewerking.
Veel leesplezier met deze laatste wijkkrant van
2013 met als speciale bijlage onze kerstkaart.

Verhalen uit de buurt...
Dit is een terugkomend artikel in onze wijkkrant.
Hier leest u elke keer een ander verhaal uit de
buurt. Dit keer het verhaal van Maaike de Jong
over haar hobby paardrijden en een verhaal
over de puzzeltocht op de Prakkenlaan
door Dirk Mollema.
Hallo, ik ben Maaike de Jong, ik ben 18 jaar en ik
ben 2e jaars geneeskundestudent. Ik woon nog
thuis bij mijn ouders hier in Oosterwolde. Hiervoor is één belangrijke reden. Mijn grote hobby en
sport; paardrijden. En nee, ik rijd niet een uurtje
per week op de manege. Zeg maar dat ik elke dag,
naast mijn studie, 2 tot 3 uur paardrijd. Elk weekend zijn we wel onderweg naar een wedstrijd.
Mijn absolute lievelingetje is Hielke. Hielke is
een 11-jarige Friese hengst van mijn oom en
tante Sipke en Wiekie en achterneef Peter. Hij
is ontzettend lief, heeft een geweldig karakter en wil altijd alles voor je doen. Met Hielke
doen we aan twee disciplines, namelijk dressuur en tuigen. Ik heb natuurlijk ook zelf een
paard, Wayenne. Zij is een 10-jarige KWPN
merrie, die ik nu verder opleid in de dressuur.
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Ik rijd dus met deze paarden vaak dressuur. Eigenlijk kent iedereen dit wel. Denk maar aan Anky
van Grunsven. Je rijdt hier voor een jury in een
baan die elke keer één combinatie beoordeelt.
Het gaat erom dat het paard precies datgene
doet wat jij wil. Je moet het paard zo veel mogelijk verbeteren, om het paard zo sterk te maken
dat hij het werk aankan, wat jij van hem vraagt.
Vooral in de winter rijd ik op dressuurwedstrijden.
De andere discipline waar ik ook echt niet meer
zonder kan, is het tuigen. Tuigen is toch net even
anders (en eigenlijk stiekem toch wel leuker) dan
de dressuur. Waar de dressuur veel ingetogener
is en het vooral om de controle over het paard,
gaat het bij het tuigen vooral om de show. Er is
daarnaast nog een groot verschil met de dressuur. De paarden lopen namelijk voor een kar.
Dit is altijd een uitdaging omdat je veel minder
met je paard kunt communiceren. En toch moet
het paard zo mooi en spectaculair mogelijk lopen in een baan met ongeveer tien andere paarden. De jury beoordeelt de paarden tegelijk en
bepaalt dan in welke volgorde de paarden komen te staan. Ik rijd zelf met Hielke en ook Peter
rijd met hem. Ook rijden we naast Hielke nog
vier andere Friezen op concoursen. Bij de hoogste klassen op nationaal niveau lopen de paarden voor een echte Friese sjees, een traditioneel
rijtuig met twee wielen. De rijder is dan gekleed
in de echte Friese klederdracht zoals die 200
jaar geleden was. Wat het tuigen leuker maakt
dan de dressuur is het stukje show. Je rijd bij
de dressuur vaak op kleinere wedstrijden en er
is vaak weinig publiek. Bij het tuigen rijd je juist
vaak op hele grote concoursen, met heel veel
publiek, wat soms volledig uit zijn dak kan gaan
als jouw paard goed loopt. Het is echt zo’n onbeschrijfelijk gevoel als een tweeduizend koppig publiek helemaal voor je paard en jou kiest!
In beide disciplines kom ik dus met verschillende paarden uit. In beide disciplines is Hielke
echt de beste. Met hem rijden we in het tuigen
mee in de top van het nationale niveau en in
de dressuur rijden we succesvol in de hoogste klassen van de basissport en ook doen we
het goed op kampioenschappen. Soms zijn we
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erg succesvol op deze kampioenschappen. Dit
jaar bijvoorbeeld was ik kampioen van Nederland in de regionale sport met het tuigen met
Hielke en zijn broer Idse samen voor de kar.
Ik werd 3e in de competitie voor Young riders,
een competitie voor rijders van 18 tot 26 jaar.
Ik ben super trots op de paarden dat ze altijd

alles voor ons willen doen. Ook ben ik Peter,
Sipke en Wiekie erg dankbaar dat zij mij hun
paarden laten rijden. Ik hoop dat ik nog vele jaren door kan gaan met deze geweldige sport!!

Puzzeltocht Prakkenlaan
Op vrijdag 11 oktober heeft de ‘kleine’ Prakkenlaan een puzzeltocht georganiseerd. Een
aantal bewoners liep al een tijdje met het
idee om weer iets samen te doen als straat.
Na de warme koffie en de zelfgemaakte cakes,
die door enkele dames uit de straat was
gemaakt,
was
het
tijd
voor
de
uitleg van de puzzeltocht. Wij hebben in Frits
Dekker senior een ideale puzzeltochtuitzetter gevonden.
De vijf groepen, van elk á 6 personen en variërend van jong tot oud, vertrokken om de vijf
minuten. Ze werden geleid naar een bepaalde plek in Oosterwolde om daar een vraag
te beantwoorden. Op dezelfde plek was er
weer een aanwijzing voor de volgende plek.
Als inwoner van Oosterwolde (nu ruim 16
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jaar) was het toch wel een beetje beschamend dat ik de meeste plekken niet kende.
Bijvoorbeeld de eiersnijder bij de flippobrug...
Na ongeveer 2 uur Oosterwolde te verkennen kwamen de groepen weer veilig terug.
De winnaars waren toch gelukkig de jongeren
onder ons. Waar Google al niet goed voor is.
Na afloop hebben wij onder het genot van
een drankje en zelfgemaakte hapjes de avond
nog maar eens overgedaan maar nu zittend.
Het was een zeer geslaagde avond om dit als
straat met de bewoners te mogen beleven.
Ook dezelfde avond ter overdenking meegegeven om een kleine buurtvereniging op te zetten.
Misschien werkt dit door naar andere straten.
Goed voorbeeld om te laten zien dat wanneer je
iets wilt ondernemen, dit maar een kleine moeite
kost… Waar een kleine straat groot in kan zijn.
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schappelijk werk, GGZ en wijkagenten. Samen
proberen we het wonen voor u zo plezierig mogelijk te maken. Het werk van wijkbeheerder vind
ik heel erg fijn omdat ik een “mensenmens” ben.
Waar problemen zijn probeer ik altijd oplossingsgericht te werk te gaan. Dat wil niet zeggen dat er
altijd een oplossing is voor bepaalde problemen.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 14:30 uur. Ik ben
bereikbaar via telefoonnummer 0900-0604. Wilt
u mij bezoeken dan kan dit op de Brink 1 in Oosterwolde op maandagmiddag en donderdagochtend. Ook andere momenten kan maar dan
op afspraak. Ook via de mail ben ik bereikbaar,
b.wessels@actiumwonen.nl.

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

Dirk Mollema

Even voorstellen…
Mijn naam is Bert Wessels
en ik ben sinds maart 2013
werkzaam als medewerker wijkbeheer bij Actium.
Als wijkbeheerder houd ik
mij bezig in de gemeente
Ooststellingwerf met diverse
werkzaamheden.
Actium vindt plezierig wonen erg belangrijk. Het
woonplezier wordt onder andere bepaald door
de woonomgeving. Op verschillende manieren
investeren wij daarin. Ik ben als wijkbeheerder als
het ware de ogen en oren in de wijk en buurt. Ik
probeer samen met bewoners de kwaliteit van de
leefomgeving te verbeteren. Dit kan door overlast
aan te pakken en te bemiddelen bij burenruzies.
Vanzelfsprekend zal ik eerst met de melder kijken wat er door de melder zelf aan kan worden
gedaan en waar nodig kunnen we gezamenlijk
optreden. Als wijkbeheerder heb ik regelmatig
contact met de gemeente, welzijnswerk, maat-

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:		
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.
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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.

sawono

Website sawono.nl

Meer informatie over Oosterwolde Noord-Oost
kunt u lezen op de website www.sawono.nl
(en laat ons ook weten wat u van de site vindt.)

