
Nieuwe voorzitter Sawono

Sawono heeft een 
nieuwe voorzitter: 
Evert Sikkema. Evert 
was al lid van Sawono 
en heeft zich nu aan-
gemeld als ‘tijdelijke 
voorzitter’. Sawono 
bedankt Marije Wes-
selink voor haar inzet 
als voorzitter vanaf 
2012. 

Wijkschouw op maandag 16 juni 

Op maandag 16 juni gaat Sawono de wijk in sa-
men met de gemeente, politie, Scala en de wo-
ningcorporaties 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 dat wij mee 
kunnen nemen tijdens deze wijkschouw? Stuur 
dan uw reactie vóór 13 juni 2014 naar bnoord-
oost@gmail.com, telefonisch via 06 1604 8948 
of laat een privébericht achter via facebook: Sa-
wono. U kunt uw punt ook via uw stratenverte-
genwoordiger doorgeven. Alvast bedankt.

Verslag van de Paashaas
 
Ojoj, hoe zal het vandaag verlopen, alle kin-
dertjes vanuit de buurt Sawono komen eieren 
zoeken.. weten ze de weg?  Het speelveldje op 
de Hegen is wel een eindje lopen, hoe moet dat 
nou?

... en met al die 40 eieren, dat is wel een mand 
vol! En al die cadeautjes, ballonnen en drinken, 
dat kan ik toch niet allemaal in mijn rugzakje 
dragen? 
Als ik nou m’n karretje ga vol laden met al m’n 
spulletjes en dan de hele buurt door loop, toe-
tertje mee en dan trommel ik zo alle kinderen op 
die mee willen helpen eieren zoeken, dat ga ik 
doen!
Tuut tuut, “hallo allemaal, daar ben ik dan, gaan 
jullie mee kinderen van de buurt Sawono? Gaan 
we eieren zoeken en gezelligheid maken! Wat 
leuk zo met z’n allen achter de wagen aan, op 
weg naar de Hegen! Oh, kijk, daar staan ook al 
kinderen te wachten bij het speelveldje.” 
Ik ben toch wel een beetje moe van dat hele eind 
lopen!” Hallo kinderen, ik ben wat moe en kan 
wel wat hulp gebruiken met het verstoppen van 
de eieren! Ik gooi de verstop- en zoekkaartjes in 
de lucht, jullie pakken een kaartje van de grond 
en degene die een verstopkaartje pakt mag  alle 
eieren verstoppen. Als dat klaar is dan mogen 
de anderen gaan zoeken! Wat super dat jullie al-
lemaal mee willen helpen, zelfs de pappa’s en 
mamma’s  helpen mee!”
Dat doen we gewoon nog een keer, “als jullie 
alle eieren hebben gevonden gaan we daarna 
even uitrusten, oké? Daarna mogen jullie alle-
maal een cadeautje uitzoeken en een grote bal-
lon en dan ga ik snel weer verder! Bedankt voor 
jullie hulp en gezelligheid.”
“Tot volgend jaar!”

Meer foto’s van het paaseieren zoeken zijn te 
bekijken op de website www.sawono.nl.

1

Jaargang 3, nr. 2 - Lente 2014

Samen Wonen in Noord-Oost
Wijkkrant

s a w o n o



Even voorstellen…

Hallo, ik ben Irene Akker-
man, ben getrouwd met 
Gerben en samen hebben 
we twee grote kinderen. We 
wonen al 25 jaar met veel 
plezier aan de Gijenham 
41! Ik ben redelijk sportief 
aangelegd; mag graag fiet-
sen op m’n ATB, ben in het 
bezit van m’n motor rijbe-

wijs en rij dan ook graag motor.
Ik ben sinds 6 jaar werkzaam als verpleegkun-
dige bij de Friese Wouden thuiszorg, daar voor 
heb ik ruim 26 jaar gewerkt in verpleeghuis Stel-
linghaven Oosterwolde. Het werken in de thuis-
zorg is een pracht baan; zorgen dat mensen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, hun 
eigen regie kunnen bepalen en in hun waarde 
worden gelaten! Dat is het streven wat ik graag 
uitdraag voor mijn werk bij de Friese Wouden. 
Waarom sta ik in de wijkkrant Sawono? Ik vind 
het een fantastisch initiatief! Een buurt commis-
sie om gezamenlijk de buurt leefbaar te houden 
en te zorgen dat men tevreden is betreft hun 
woongebied! Samen werken, samen zijn, dat 
is iets wat we bijna hebben verleerd, maar wat 
voor de toekomst heel belangrijk gaat worden. 
Ook in de zorg zal mantelzorg en burenhulp 
weer nodig zijn om er voor te zorgen dat we het 
samen rooien.  Daar wil ik graag een steentje 
aan bijdragen.
Ik las in de wijkkrant no 1 van 2014 een oproep 
dat er een stratenvertegenwoordiger werd ge-
zocht uit de straten Gijenham, Hegen of Asse-
pot; aan die eis voldoe ik dus ik heb me via face-
book aangemeld! 
Als er vragen/zaken zijn rondom “mijn” wijk, klop 
gerust eens aan de deur of tik me op m’n schou-
der; ik wandel regelmatig met twee honden door 
de buurt, dus ben daardoor wel herkenbaar! Ik 
hoop op een prettige samenwerking!

Buitenspeeldag

Op woensdagmiddag 11 juni is het weer Bui-
tenspeeldag! 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 spe-
len is goed voor de ontwikkeling van kinderen 
en is vooral heel erg leuk!
De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, 
Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland, 
Jantje Beton en Nickelodeon. Met de Buiten-
speeldag willen de initiatiefnemers kinderen sti-
muleren om lekker buiten te spelen.
Meedoen met uw straat? Inmiddels is de in-
schrijving begonnen. Kijk voor meer info op de 
website www.buitenspeeldag.nl

Opbrengst Jantje Beton en voort-
gang ‘Bouwen aan de buurt’

In de week van 10 tot en met 15 februari 2014 
vond de Jantje Beton Collecte plaats. Sawono 
liep dit jaar mee voor het project ‘Bouwen aan 
de Buurt’. Er waren zes collectanten die in Oos-
terwolde Noord-Oost de deuren langs gingen. 
Zij hebben in totaal € 355,16 opgehaald waar-
van de helft naar het project ‘Bouwen aan de 
buurt gaat’. “We zijn erg tevreden met dit be-
drag, een actie als deze zet mensen aan het 
denken en alle kleine beetjes helpen om het 
speelveld straks mooi te maken”, aldus Sa-
mantha Warkor, secretaris van Sawono. Over de 
voortgang van het project is te vertellen dat er 
op 24 maart een vergadering is geweest met de 
initiatiefnemers en de gemeente. Er wordt een 
nieuwe offerte gemaakt. Sawono heeft nog een 
aanvraag openstaan om het project te kunnen 
ondersteunen. Het is wachten op de uitslag van 
deze aanvraag en dan kunnen we weer verder 
met de planning om het project af te ronden.
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Oosterwolde noordoost 
in beweging?

De gemeente Ooststellingwerf vindt de leef-
baarheid binnen hun dorpen belangrijk en ziet 
sport- en bewegen als middel om dit te bevor-
deren. De gemeente heeft daarom in 2013 het 
project “Ooststellingwerf in beweging’’ opgezet. 
Voor dit project zijn bij Stichting Scala vier buurt-
sportcoaches aangesteld, zij ondersteunen de 
leerkracht in het onderwijs, het verenigingsleven 
en zijn actief in de wijk. Als start van dit project 
wordt er in elke wijk een buurtscan uitgevoerd, 
Oosterwolde-Noordoost zal de aankomende 
periode onderzocht worden. De buurtscan moet 
inzicht geven in de sport- en beweeg behoeftes 
van de inwoners. Daarin vinden wij uw inspraak 
en tips heel belangrijk. De uiteindelijke resulta-
ten worden verwerkt tot een actieplan voor uw 
wijk. Tijdens de zomer van 2014 wordt er gestart
met de uitwerking hiervan.

Burendag

Op 27 september 2014 is het weer Burendag. 
Dit landelijk fenomeen staat in het teken van 
het vieren en bevorderen van contact tussen 
buren. Denk aan het organiseren van een op-
ruimdag, straatontbijt etc. U kunt met uw straat 
in aanmerking komen voor een bijdrage van het 
Oranje Fonds. Eind mei kunt u terecht voor meer 
informatie over het vieren van Burendag. Zie 
hiervoor www.burendag.nl.  Wilt u Burendag sa-
men organiseren met Sawono dan kunt u con-
tact met ons opnemen en kunnen wij kijken wat 
we voor elkaar kunnen doen om er een mooie 
dag van te maken.

50 jaar Molukse wijk 

Dit jaar bestaat de Molukse woonwijk te Ooster-
wolde 50 jaar, om precies te zijn op 6 augustus 
2014. Wij willen hier een feestelijk gebeuren van 
maken en daar is geld voor nodig. Om dit te re-
aliseren gaan wij Molukse lekkernijen verkopen. 

Uw bestelling is een bijdrage om de feestelijke 
viering mede mogelijk te maken. U kunt digitaal 
een bestelling plaatsen en wij zorgen dat u per 
mail of telefonisch een bevestiging krijgt dat uw 
bestelling geplaatst is. U krijgt een e-mail of u 
wordt gebeld wanneer u uw bestelling kunt af-
halen. Wij danken u voor uw bestelling. Digitaal 
te bestellen via 
http://www.wmo50.wordpress.com 

Fietscrossbaan
  
Al geruime tijd heeft een aantal jongeren in onze 
wijk de wens om een echte fietscrossbaan te 
maken. Ze hebben de mogelijkheden bespro-
ken met de gemeente en een gedeelte van het 
veld tussen de Prinsenstraat en de Elsjeshof 
bleek hiervoor het meest geschikt. De gemeente 
heeft Sawono gevraagd hierin mee te denken. 
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Wilt u meedenken over 
het sport- en bewee-

gaanbod in Oosterwolde-
Noordoost? 

Vul dan de enquête in die 
samen met de wijkkrant op 
de mat valt. In de brief die 
meegeleverd wordt vindt u 

meer informatie.



Een van de voorwaarden was alle omwonenden 
over de plannen te informeren en een handte-
kening te vragen. Het merendeel heeft onder 
dit goede initiatief een handtekening gezet. We 
hebben als Sawono ook de wens uitgesproken 
dat er minimaal twee volwassenen toezicht op 
de fietscrossbaan zullen houden. Ook hebben 
we de sportcoach geïnformeerd. Ook daarvan 
kunnen we begeleiding en hulp verwachten. We 
hopen dat er op korte termijn een mooie fiets-
crossbaan kan worden gerealiseerd, een echte 
verrijking van de buurt. 

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

• Iemand die onze website verder wil inrichten 
met informatie/foto’s

• Uw mening over de wijk of zaken overde wijk
• De krant in elkaar zetten

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 bewonerscommis-
sie. 

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

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 Heiming 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 
september 2014.
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