
Nieuwe voorzitter Sawono

Beste buurtbewoners,
Hierbij wil ik me aan u 
voorstellen omdat ik 
sinds 1 april het voor-
zitterschap van de 
bewonerscommissie 
Sawono heb overge-
nomen van Evert Sik-
kema.
Mijn naam is Loeki 
Okel, ik ben gepensio-
neerd en ik woon sinds 

2005 op de Rijweg nr. 70.
In mijn werkzame leven was ik Maatschappelijk 
Werker en daardoor heb ik natuurlijk veel erva-
ring opgedaan met de onderwerpen die aan de 
orde komen in een buurtcommissie.
Een leefbare buurt vind ik een buurt waar we 
omzien naar elkaar en leuke dingen doen om 
elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zijn er 
nog heleboel zaken die onze aandacht nodig 
hebben in samenspraak met de Gemeente en 
Welzijnsorganisaties. 
Als buurtcommissie hebben wij de taak hieraan 
te werken en we hopen van u veel medewer-
king daarbij te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm 
van vrijwilligers die hand en spandiensten wil-
len verrichten bij de evenementen die door 
ons georganiseerd worden.      U kunt zich als 
vrijwilliger altijd melden bij de bestuursleden.                                                
Verder hoop ik  u in de toekomst te ontmoeten 
bij onze activiteiten.

Wijkschouw

Op dinsdag 23 juni gaat Sawono de wijk in sa-
men met de gemeente, wijkagent, 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 ge-
maaid wordt op lege plekken, straten die er er-
barmelijk 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 zondag 21 juni 
2015 via bnoordoost@gmail.com, of laat een 
privébericht achter via facebook: Sawono. U 
kunt uw punt ook via uw stratenvertegenwoor-
diger doorgeven. Alvast bedankt.

Gezocht: vrijwilliger om onze 
website in te richten/up to date te 

houden. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met 

Evert Sikkema 06 205 140 36

Buurtagent in beeld

Mijn naam is Rene de 
Waal. Ik ben vanaf  2011 
werkzaam in Ooster-
wolde als wijkagent. 
Tot 2013 had ik naast 
Oosterwolde de dor-
pen Haulerwijk, Haule, 
Donkerbroek en Waske-
meer.  In 2013 heeft col-
lega Filip Bahlmann mijn 
dorpen overgenomen 

waardoor ik meer tijd heb voor Oosterwolde.
  
Hierdoor maak ik veelvuldig gebruik van een 
fiets en ik ben regelmatig in uw wijk te vinden. 
Waar mogelijk probeer ik een praatje te maken 
om zo te horen hoe het gaat en/of er problemen 
zijn die aandacht nodig hebben. Dit geeft u ook 
de kans om mij aan te spreken mocht u mij in 
uw buurt zien.  
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En laat ik heel eerlijk zijn, buiten zichtbaar aan-
wezig (op straat)  zijn, is ook wat ik het allerlief-
ste doe. Je bent de regisseur van de wijk.  Je 
probeert mensen in te zetten op bepaalde pro-
blemen en het veiligheidsgevoel weer terug te 
geven aan de mensen. 

Wat doet een wijkagent voor de buurt? 
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale 
politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij 
zich op de aanpak van sociale problemen, maar 
ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, 
milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken 
over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit 
team hulp van andere gespecialiseerde politie-
diensten. In samenwerking met collega’s van de 
surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd 
werkt de wijkagent voortdurend aan het verbe-
teren en vergroten van de veiligheid in uw wijk 
of buurt.
 
De wijkagent onderhoudt contact met externe 
partners, zoals de gemeente en maatschappe-
lijke organisaties. Met deze organisaties worden 
problemen besproken en wordt overlegd hoe de 
problemen adequaat aangepakt kunnen wor-
den, en door wie. Ook dan is informatie uit de 
buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips 
of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of 
wijk, neem dan gerust contact op met uw 
wijkagent. 
Als wijkagent werk ik onder andere samen met 
de gemeente, Scala, het gebiedsteam, de GGZ, 
VNN, wooncorporaties Woonfriesland en Ac-
tium, Phusis, Talant, jeugdzorg, Fier Fryslan, 
bewoners commissies, horecapartners, basis-
scholen,  winkeliers, buurtbewoners en andere 
organisaties.
 
Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent? 
Dit kan via internet. Kijk op “Mijn buurt” wie uw 
wijkagent is, of er eventueel spreekuur in de wijk 
is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u 
ook 0900-8844 bellen voor een afspraak met uw 
wijkagent. Misschien tot binnenkort. 
Rene de Waal

Buurtcafé
  
Door het gebrek aan een dorpshuis of café in 
onze buurt lijkt het ons leuk om op de
1e vrijdagavond van iedere maand samen te ko-
men in het Grand-Café van
Stellinghaven. 
De aftrap is op vrijdag 4 september van 19.30 
tot ± 23.00. U krijgt 2 drankjes gratis.
Deze avond is voor iedereen die het leuk vindt 
om van een drankje te genieten en contact en 
plezier te hebben met buurtbewoners. Natuurlijk 
kunt u ook een spelletje doen, biljarten, darten 
enz.
 
Houdt u van wandelen? 

Wij organiseren deze zomer: Zomeravondwan-
delingen.
Vanaf 30 juni willen we iedere dinsdagavond een 
wandeling maken van 19.00 tot ± 20.30 uur. Hoe 
ver, hoe snel? Dat bespreken we gezamenlijk. 
Verzamelpunt: op het Schoolplein van basis-
school De Akker aan de Rijweg.

Hoe vaak WhatsAppt u? 

Samen zorgen burgers gemeente en politie voor 
een veilige woon en leefomgeving. Om de vei-
ligheid in uw buurt of dorp te verhogen roepen 

wij wijkagenten u op om 
een whatsapp-groep op 
te starten. Via WhatsApp 
kunnen burgers en de 
politie gemakkelijk in-
formatie uitwisselen. Op 
die manier kunnen da-
ders sneller gepakt wor-
den. Hieronder leggen 
wij uit hoe dit werkt. 

Een WhatsApp-groep bij u in de buurt/wijk/
dorp
Overal in Nederland maken steeds meer bur-
gers gebruik van een WhatsApp-groep om hun 
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wijk, buurt of dorp veiliger te maken. Dorpsbe-
woners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp 
attent maken op zaken die spelen in hun wijk/
buurt/dorp. Ze kunnen samen een oogje in het 
zeil houden en sneller verdachte situaties mel-
den bij de politie. De gemeente en de politie 
juichen het initiatief van een WhatsApp-groep 
van harte toe omdat buurt/wijk/dorpsbewoners 
extra ogen en oren zijn in hun buurt/wijk/dorp. 
Wat is een WhatsApp-groep
WhatsApp is een applicatie voor een smart-
phone. U kunt met een WhatsApp op uw mo-
biel meerdere personen tegelijkertijd een be-
richt sturen wanneer u een WhatsApp-groep 
aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het 
delen van berichten met meerdere personen 
heet een “groepschat”.  Dit is een van de vele 
functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet kan 
met sms’en.
Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep
# Een WhatsApp-groep kan maximaal uit 50 
personen bestaan.
# Alleen de beheerder kan mensen toevoegen 
aan de groep. Degene die de WhatsApp-groep 
creëert is automatisch de beheerder van deze 
groep
# Als u zelf wordt toegevoegd kunt u zelf be-
slissen of u in de groep blijft of de groep wilt 
verlaten. Als de beheerder de WhatsApp-groep 
verlaat zal WhatsApp willekeurig een ander 
groepslid aanstellen als beheerder.
Tips voor het gebruik van een WhatsApp-groep
Als u iets verdachts ziet gebruik dan de SAAR-
volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 112
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-
groep om u waarneming bekend te maken
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te 
gaan en contact te maken met de verdachte 
persoon

# Probeer de plannen van de verdachte per-
soon te verstoren door hem aan te spreken. 
Doe dit alleen als het veilig kan. Maak bijvoor-
beeld een praatje met deze persoon.

# Probeer een foto te maken van de verdach-
te persoon of voertuig en verstuur dit naar de 
deelnemers van de WhatsApp-groep
# Gebruik de WhatsApp-groep alleen voor ver-
dachte situaties op de attentiewaarde hoog te 
houden.
# Laat uw Wijkagent weten dat u een WhatsApp-
groep heeft in uw buurt/wijk/dorp
# Wijkagenten zitten niet in WhatsApp-groe-
pen. Bij verdachte situaties bel 112
# Speel geen eigen rechter en overtreed geen 
regels of wetten. Denk aan uw eigen veiligheid. 
In Nederland zijn al verschillende WhatsApp-
groepen opgezet. Als u op internet zoekt on-
der WhatsApp-groep komt u ze zeker tegen. 
Kijk ook eens naar de uitzending van “Man bijt 
hond” van 6 maart jongstleden.

Wij zoeken buurtbewoners die op korte termijn 
een groep willen opstarten en eventueel andere 
buurtbewoners daarna kunnen informeren over 
hoe het gaat. Geef je nu op bij een stratenver-
tegenwoordiger. Hebt u nog vragen neem dan 
contact op met een van de stratenvertegen-
woordigers of uw wijkagent: Rene de Waal, 
Geert Bos, Filip Bahlmann

Afsluiting zomervakantie

Op vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augus-
tus organiseren buurtbewoners in samenwer-
king met de buurtsportcoaches en Sawono 
twee sport- en speldagen om de zomervakantie 

af te sluiten. 
Deze da-
gen worden 
g e o rg a n i -
seerd op het 
speelveld in 
de Molukse 
wijk. De vrij-
dag is spe-
ciaal gericht 
op kinde-

ren met een open instuif model. De zaterdag 
is gericht op jongeren/volwassenen. Voor deze 
zaterdag kunnen zich maximaal 12 teams op-3
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geven. Nadere info volgt eind juni via Facebook 
of onze website. Wees er snel bij want vol is vol. 
Wij zoeken voor deze dag nog vrijwilligers. Vrij-
willigers kunnen zich aanmelden bij Samantha 
Warkor 06 17 88 64 93 of Shanon Jano 06 15 
405 437

Buurtbarbecue 22 augustus 2015 

Op 22 augustus organiseert Sawono samen met 
Stellinghaven en vrijwilligers een buurtbarbe-
cue. Deze begint vanaf 16.30 uur. Henk Kuiper 
geeft invulling aan de muziek op deze dag. Half 
augustus ontvangt u hierover een flyer in de bus 
waarop u zich kan aanmelden.

Burendag 26 september 2016

Op 26 september is het Burendag. Wij organi-
seren samen met Stellinghaven activiteiten, o.a 
een hightea. Wilt u zelf iets in uw straat organi-
seren? Vanaf 22 juni kunt u een aanvraag indie-
nen op de website van het Oranjefonds. Wellicht 
komt uw straat in aanmerking voor een bijdrage. 
Sawono kan u daar eventueel bij helpen.

Pleinfeest Tussen de singels en 
Oostenburg

Op zaterdag 12 september houden de basis-
scholen Tussen de Singels en Oostenburg weer 
de traditionele Fancy Fair. Ze willen u langs deze 
weg informeren over een tweetal zaken die ze 
op een andere wijze gaan organiseren. 
Ten eerste komen ze niet meer door de buurt 
om spulletjes op te halen voor de rommelmarkt, 
maar bieden ze u de gelegenheid om bruikbare 
spulletjes op school in te leveren op vrijdag 11 
september van 8.00 tot 20.00 uur en op zater-
dagochtend van 8.00 tot 11.00 uur.
Ten tweede krijgen alle kinderen een aantal loten 
mee om deze in de buurt te verkopen. Dus ze 
komen misschien niet overal meer aan de deur. 
Maar natuurlijk zijn er op het schoolplein tijdens 
de Fancy Fair ook loten verkrijgbaar.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de Fancy 

Fair commissie Tussen de Singels en Oosten-
burg: 0516-514351 of 0516-514367.

De activiteitenagenda van 
onze buurt is te vinden op 

onze website of via 
Facebook.

Colofon

Deze wijkkrant is een uitgave van SAWONO.
De wijkkrant is een informatiebron voor alle be-
woners 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.
Druk:2

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 dinsdag van de 
maand in het gebouw van Scala.
Schriftelijk reageren kan ook via:

De Hieming 21
T.a.v. wijkkrant

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.)

De volgende wijkkrant komt uit in de loop van 
December 2015.
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