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Opening project ‘Bouwen aan je
buurt’ op Burendag

Bedankt voor het invullen van de
sportenquête!

Wellicht bent u er al langs geweest of zijn de kinderen er wezen spelen. Op het speelveld achter
de Hieming/Schapenkamp is er het een en ander veranderd. Na een tijd van aanvragen van offertes, verschillende overleggen met gemeente,

De buurtsportcoaches zijn hard bezig met het
verwerken van de o zo grote aantallen die binnenkwamen, maar niet heus. Toch bedankt voor
wie het wel heeft in willen vullen.

Buurtvereniging Rijweg 65 jaar
De buurtvereniging Rijweg bestaat dit jaar 65
jaar. Sawono feliciteert de buurtvereniging!

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 Piet van der Belt
over zijn motorreis naar Italië.
Tour Lago di Caldonazzo 16 T/M 23 mei 2014
Volgens mij was het tijdens een feestje, dat er
iemand iets riep van zullen we maar eens weer
met onze motoren richting het gebergte van Europa gaan. In ieder geval had het effect, want
het sloeg wel aan. Dolomieten in Italië leek ons
wel wat.
Vrijdag 16 mei, om 7.20 uur vertrokken wij uit
Oosterwolde, bij Emmen de grens over naar de
A31 richting Dortmund en dan naar Kassel de
A7 naar Fussen om daar te overnachten. Het
weer was perfect. Deze dag hebben we 940 km
gereden. Zaterdag 17 mei, om goed 9.10 uur
was het vertrek in de regen. Besloten werd via
de Fernpass te rijden. Na een geweldige bochtige weg en dus prachtig om te rijden parallel aan
de Brennerautobanh, waren we om 16.00 uur in
het hotel Micamada aan het Caldonazzo meer.
Het was inmiddels warm geworden namelijk 25
graden. Deze dag hebben we 240 km gereden.
Zondag 18 mei, zo tegen 9.45 uur werd route
3 genomen. Dat was de route richting Lago di
Garda en via Torbolo en Riva del Garda ging het
bij het meer langs richting Salo. Daarna reden

bedrijven en buurtbewoners is het er gekomen.
Kinderen kunnen spelen bij de nieuwe tafeltennistafel, voetballen op het vernieuwde asfalt wat
af is door het mooie hekwerk en nieuwe belijning. Bewoners willen nog een vlaggenmast, de
initiatiefnemers zijn nog met dit puntje bezig.
Dit nieuwe speelveld wordt op zaterdag 27 september feestelijk geopend. Voor de bewoners
rondom het speelveld is er in de ochtend een
opruimactie om het veld netjes te houden. In de
middag is er voor de kinderen tot 14 jaar, die
wonen in Oosterwolde NoordOost vanaf 13.00
uur een spelletjeskermis en aansluitend voetbal. De officiële opening is vlak voor het moment
van het voetbal om 16.00 uur. Kinderen kunnen
zich voor het voetbal opgeven via briefjes op de
basisscholen.

Herfstactiviteit
In de herfstvakantie organiseert Sawono voor
kinderen tot 12 jaar het ‘Memoryspel’. Houdt
hiervoor de facebookpagina van SAWONO
goed in de gaten.
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we langs het Idromeer om bij Storo het Ledrodal in te gaan. Langs het Lago di Ledro kwamen
we door de tunnel weer uit bij Riva del Garda,
via Trento weer terug te gaan naar ons onderkomen. Het was weer een warme dag. We hebben
265 km gereden. Maandag 19 mei. Pech!!! Mijn
tandwielen en ketting versleten,bij een motor
zaak in Trento een nieuw zet bestelt. De route
ingekort en via Ora en Bolzano reden we naar
het prachtige Karersee. Vandaag ondanks oponthoud 225 km gereden. Dinsdag 20 mei, om
9 uur vertrokken voor de rit, Segopnzona naar
Canazie. We gingen deze keer niet over de Passo Pardoi, maar onderlangs via Alba naar Caprile. De volgende pas Passo di Brocon was een
heerlijkheid. Bochten groot en klein, doorlopend
of als een haarspeld, alles was aanwezig en ieder kon zijn hart ophalen. Geweldig om te rijden
en stuurmanskunst krijgen we er wel van. Deze
dag 270 km gereden. Woensdag 21 mei, om 10
uur gestart om naar de panoramaplaats te rijden
om daar foto’s te maken van het Caldonazzo en
Levico meer. Onderweg naar Agino kreeg ik telefoon, mijn onderdelen waren er, op naar Trento. Na 40 minuten was de klus geklaard en konden wij onze weg vervolgen. Richting Levico om
daar de Panarotta op te rijden. We waren om 17
uur terug in ons hotel. Deze dag toch nog 260
km gereden. Op de kamers inmiddels de zaken
weer klaar gemaakt voor de terug reis. Donderdag 21 mei, de tanks zaten vol. Tegen 9.15 uur
richting Duitsland vertrokken over de A22.Na
Innsbruck de Fernpass de A7 op naar Kirchheim
waar we zullen overnachten. We hebben vandaag 755 km gereden, en dat was geen pretje met een temperatuur van 35 graden.Vrijdag
22 mei, na het ochtendontbijt de motoren snel
weer bedrijfsklaar gemaakt en kon het richting
Nederland gaan. Wat we deze afgelopen week
nog niet hadden meegemaakt gebeurde nu, het
water kwam met bakken uit de lucht. Ondanks
de regen was het een goede rit, en waren begin
van de middag terug in Oosterwolde. Einde van
een mooie week met veel bochten en uitzichten,
met de nodige kilometers, namelijk na de laatste
450 km, een totaal van 3485 km.

Jaap: Yamaha FJR 1300 - Gert Jan: Honda
VFR 800 i - Klaes: Honda CBR 1000 F – Piet:
Honda CBR 1000 F.
Voor een uitgebreid verslag en de foto’s, kijk op
de website van Sawono. www.sawono.nl

Balletjes tafeltennistafel
Balletjes voor de nieuwe tafeltennistafel kunt u
kopen op de Hieming 21 voor € 0,50 per balletje. Batjes kun u ook lenen, na afloop graag
terug brengen.

50 Jaar Woonwijk Maluku Oosterwolde
Na ruim een jaar aan vergaderingen en voorbereidingen treffen was het dan eindelijk zover.
6 augustus 2014 bestond de Molukse wijk in
Oosterwolde 50 jaar. Dit werd vijf dagen lang
gevierd. We hebben 5 mooie dagen gehad. Wij
hebben in ieder geval vele blije gezichten gezien. (Oud) wijkbewoners die elkaar na lange tijd
weer zagen en jongeren die voor het eerst een
wijkfeest hebben meegemaakt. Iedereen heeft
genoten. Op woensdag 6 augustus vond de officiële opening plaats d.m.v. het doorknippen van
een lint door de oudste en jongste bewoner van
de Molukse wijk. Op de overige dagen werden
er verschillende activiteiten gehouden. Er werd
een pubquiz georganiseerd, er was een markt,
modeshow, fototentoonstelling, optreden van
een tifagroep en een sport en spel dag waar
Molukse families tegen elkaar streden om de 1e
plaats. Voor de kinderen was er een springkussen en ze konden geschminkt worden. Vrijdagen zaterdagavond konden we genieten van muziekoptredens van (oud) wijkbewoners. Zondag
werd de viering afgesloten met een kerkdienst
en een barbecue.
Wij van de organisatie hebben alleen maar positieve reacties gehad waar we ontzettend blij
mee zijn. Wij hopen dan ook in de toekomst vaker activiteiten te kunnen organiseren.
Wanda Warkor,
coördinator werkgroep WMO50jaar
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Oproep
De bewonerscommissie is nog op zoek naar
speciale mensen.
Misschien voelt u zich aangesproken tot één
van de onderstaande taken:
Stratenvertegenwoordiger voor de
Elsjeshof, Poorthof, Prinsenstraat,
Assepot

-
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Iemand die onze website verder wil
inrichten met informatie/foto’s
Uw mening over de wijk of zaken
over de wijk
De krant in elkaar zetten
Bestuursfunctie binnen Sawono
Voel jij je aangesproken om één van deze taken
(tijdelijk) op je te nemen? Neem dan contact op
met één van de leden van de bewonerscommissie.
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Waar wilt u dat de Sawono basketbalpaal komt?
Reageer op deze foto op onze facebookpagina

Colofon

sawono

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.
Druk:2

Bedankt Steven
Sawono bedankt lid Steven Hogenbrink voor
zijn inzet bij Sawono en wenst hem succes met
de dingen die hij nu gaat doen. Steven stapt uit
Sawono maar hield zich hiervoor bezig met onze
website. Wij zijn nu op zoek naar een nieuw iemand die de website wat verder wil inrichten en
stukjes wilt plaatsen op de website. Voelt u zich
geroepen misschien met twee mensen?

Belangrijke telefoonnummers

Politie			
0900 - 8844
Gemeente		
140516
(meldingen, storingen openbare ruimtes, klachten)
Actium		
0900 - 0604
Woon Friesland
058 - 234 71 71
Scala			
0516 - 56 72 20

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

Klachten over de bezorging?
Bel: 06 16 04 89 48 of mail ons.
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 2014.

Opening project ‘Bouwen aan je buurt’
Zaterdag 27 september 2014

Opruimochtend				
Spelletjeskermis (6 t/m 14 jaar)

09.00 - 12.00 uur
13.00 - 15.30 uur

16.00 uur OPENING SPEELVELD
Voetbal (9 t/m 14 jaar) 			
16.15 - 18.00 uur
voor de allerkleinsten is er een springkussen
Locatie: Speelveld achter de Hieming

