
Wijkkrant Uitgave van Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid   

Nummer 42. Mei 2018. 
  

1 
 

Leefbaar en veiligheids project mfs zuid gereed 
 

De afgelopen week is er hard gewerkt om het initiatief van Bewonerscommissie Oosterwolde 

Zuid, het leefbaar en veiligheidsplan MFS Zuid, te realiseren.  

De bestaande voetbalkooi is afgebroken en elders op het schoolplein is een nieuwe geplaatst. 

Daarnaast zijn er aan de Snellingerdijk grote en kleine potloden plaatsen en de tekst schoolzone 

vanaf twee kanten in de straat.  

Een mooi initiatief met een geweldig resultaat. 

 

 

Enkele impressie foto’s:    
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Voorstellen commissie nieuw lid 
Mijn naam is Lieuwkje Cnossen. Ik ben 56 jaar 

en opgegroeid in het Friese dorp Langweer.  

Na mijn studie theologie in Kampen ben ik 

predikant geworden en ben ik hier in 1990 

komen wonen in wijk Zuid. Eerst heb ik op de 

Kringgreppelstraat gewoond en nu al weer een 

hele tijd op de Menninge, samen met mijn 

levenspartner Jan Koops. Ik woon hier met veel 

plezier en geniet van de prachtige omgeving, 

waar ik graag een fietstocht maak. 

Toen Albert de Jong mij vroeg om lid te worden 

van de bewonerscommissie, heb ik direct ‘ja’ 

gezegd. Ik vind het belangrijk om betrokken te 

zijn bij de buurt en iets te kunnen betekenen 

voor anderen. In mijn werk heb ik veel 

contacten met mensen en ik vind het prettig 

om die ook in de buurt te hebben. Graag zet ik 

me in voor een goede woonomgeving waarin 

mensen ook oog hebben voor elkaar. 

 
Avondvierdaagse 2018 
Van 11 tot en met 14 juni vindt de  

3e avondvierdaagse plaats in Oosterwolde.  

Vorig jaar liepen zo'n 600 deelnemers mee. 

Medio half mei zal de inschrijving geopend zijn. 

De deelnemers kunnen afstanden lopen van  

5 en 10 kilometer. Voor personen voor wie  

deze afstand te groot is, is een route van  

2 km uitgezet. 

Inschrijven kan op de website van de 

organisatie; a4d-oosterwolde.nl  

Daar is ook meer informatie te vinden en 

tijdens de wandeldagen zal informatie en foto's 

daarop worden geplaatst. 

De organisatie kan nog wel vrijwilligers 

gebruiken om alles in goede banen te leiden. 

Geef u op via het contactformulier op de 

website van de avondvierdaagse. 

 

Tuinen en achterpaden. 
Belangrijk voor de wijk is hoe de omgeving er 

uit ziet. Daarbij hebben de tuinen een heel 

belangrijke rol. Dat niet iedereen groene 

vingers heeft, is bekend maar we vragen je 

toch om in de voortuin te kijken en ook naar 

het achterpad achter je woning. Kom je er zelf 

niet aan toe of kun je niets aan de tuin of 

achterpad doen, neem dan contact met ons op. 

We kunnen dan kijken of er een oplossing 

gevonden kan worden. Heb je gereedschap 

nodig, kijk dan hiernaast waar je gratis 

gereedschap kunt lenen.  

 

GRATIS tuingereedschap lenen in 
Oosterwolde  
Actium wil het u graag makkelijk maken om uw 

tuin te onderhouden. Vanaf 16 april 2018 kunt 

u als bewoner van Oosterwolde gratis gebruik 

maken van tuingereedschap zoals:  

 

■ grasmaaier (elektrisch)  

■ verlengsnoer  

■ schoffel  

■ hark  

■ tuinspade  

■ cultivator  

■ strimmer (elektrisch)  

■ 2x heggenschaar (hand en elektrisch)  

■ grondboor  

■ straatbezem  

■ kruiwagen  

■ graskantensteker  

■ bladhark 

 

 

 

Gratis tuingereedschap. Het lenen van de 

verschillende tuingereedschappen kost u niets.  

Neemt u wel even een identiteitsbewijs mee? 

Hoe werkt het? Als u gebruik wilt maken van de 

tuingereedschappen, kunt u iedere werkdag 

tussen 9.00 uur en 16.00 uur telefonisch 

contact opnemen. U kunt dan een afspraak 

maken over het tijdstip waarop u het 

gereedschap komt halen en terugbrengen. 

 

Voor de Goorn 7, box 15 te Oosterwolde    

Telefoonnummer: 06 –53832150 

Voor de Vossehaer 16, garage 13 te 

Oosterwolde  

Telefoonnummer: 06-83348222 
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Slootjesdagen  09-06-2018 

 

Wat leeft er allemaal in een sloot? Je komt het 

te weten tijdens de IVN Slootjesdagen op 

zaterdag 9 juni in het Kleindiepspark te 

Oosterwolde. Kinderen tot 12 jaar ontdekken 

samen met hun (groot)ouders hoe bijzonder 

het leven is in een ‘doodgewone’ sloot. 

Meedoen? Geef je dan snel op via 

ivn.ooststellingwerf@gmail.com  

Meedoen is helemaal gratis!  

Programma:  

10:00 uur  Opening door Lutz Jacobi 

10:15 uur   Uitleg waterbeestjes zoeken. 

10:30 uur Op zoek naar waterbeestjes 

met schepnetjes, determineren 

van de gevonden 

waterbeestjes aan de hand van 

zoekkaarten. 

11:30 uur Einde zoektocht naar 

waterbeestjes. 

11:45 uur Afsluiting. 

12:00 uur Einde slootjesdagen. 

 

Ook dit jaar is de “turegluur” weer aanwezig 

met allerlei leuke weetjes en spelletjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeterdebuurt.nl en verloren en 
gevonden.nl 
De gemeente is gestart met de App 

Verbeterdebuurt.nl. Op deze app, die je via de 

gemeentepagina kunt aanmaken, kun je door- 

geven wat je wilt verbeteren in de buurt en 

dingen die je tegen komt en jou niet bevallen. 

Dat kan werkelijk van alles zijn. Na de melding 

gaat de gemeente hiermee aan de slag en krijg 

je ook antwoord. Op de app kun je zien wat er 

mee gedaan wordt. Op de app 

verlorenofgevonden.nl kun je doorgeven wat je 

gevonden of verloren hebt. Ga naar de 

gemeentepagina, klik op meldingen. Hier kun je 

je aanmelden voor de app. 

Tenten 
  

Wanneer bewoners in hun hofje of straat samen 

iets willen organiseren zoals een barbecue of 

iets dergelijks, dan stelt de Bewonerscommissie 

in de maanden mei tot en met september één 

gratis tent beschikbaar.  

 

Deze tent wordt geplaatst en weer afgebroken, 

en moet minimaal een week voor het 

evenement worden aangevraagd door middel 

van een mail naar info@oosterwoldezuid.nl met 

vermelding van datum, contactpersoon en 

telefoonnummer. Daarbij vermelding van het 

aantal personen dat het evenement zal 

bijwonen, wat het evenement inhoudt en 

hoeveel adressen zijn uitgenodigd.  

 

De Bewonerscommissie stelt € 100,00 

beschikbaar.  

 

Dit bedrag wordt betaald nadat  

de activiteit is georganiseerd. U dient voor 

uitbetaling van deze bijdrage zelf contact te 

leggen met de penningmeester van de 

Bewonerscommissie. 

Ook nieuw is dat de tent en bijdrage per buurt 

maar 1 per jaar beschikbaar is. 

 

 

Prijsvraag: zoek het woord 
 

Heb je onze website: 

www.bewonerscommissieoosterwoldezuid.nl  
al eens bezocht? Hier vind je informatie over 

van alles wat voor de wijk van belang is. 

We hebben een leuke prijsvraag waar mooie 

prijzen mee te winnen zijn. 

 

Wat moet je doen? Op de website staan, in de 

teksten, verschillende gekleurde letters.  

Zoek de 13 letters en maak er een woord van. 

 

Om mee te doen voor de prijzen, stuur je voor 

1 juni het gevonden woord, onder vermelding 

van je naam en adres, naar 

info@oosterwoldezuid.nl  

 

Onder de juiste inzendingen worden 3 VVV 

cadeaukaarten ter waarde van € 10 verloot! 

 

 

 

 

mailto:ivn.ooststellingwerf@gmail.com
mailto:info@oosterwoldezuid.nl
http://www.bewonerscommissieoosterwoldezuid.nl/
mailto:info@oosterwoldezuid.nl


Wijkkrant Uitgave van Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid   

Nummer 42. Mei 2018. 
  

4 
 

Foto beeld Hein Mader in het 
Kleindiepspark 
 

 

 

 
 

 

                Foto: Alie Hoogesteger 

 
Wijkbudget welzijnsaangelegenheden 
 

Organiseert u een activiteit die betrekking heeft 

op “onze wijk” dan kan het zijn dat u in 

aanmerking komt voor een bijdrage uit het 

wijkbudget. Daarvoor moet de activiteit vallen 

binnen onderstaande kaders: 

 

* activiteit voor een breed publiek of een 

   specifieke doelgroep 

* bevordering leefbaarheid 

* stimulering lokale culturele uitingen 

* ondersteuning jeugdactiviteiten 

* kwaliteitsverbetering fysieke inrichting,    

   veiligheid en sociale infrastructuur 

 

Een verzoek om een bijdrage kunt u, met 

voldoende onderbouwing, indienen via 

bestuur@oosterwoldezuid.nl 

 

Na beoordeling hiervan ontvangt u z.s.m. onze 

reactie. 

 
 
 
 
 
 

Repair-café Oosterwolde 
 
Sinds maart 2014 is het repair-café (reparatie-

café) Oosterwolde geopend. Het café is het 

resultaat van een samenwerking van Omrin 

Estafette, Scala en Voor de Wijk – Door de 

Wijk. Het repair-café heeft als doel om 

inwoners van Oosterwolde de gelegenheid te 

geven om voor een kleine vrijwillige bijdrage 

dingen te laten repareren. Gedacht kan worden 

aan reparaties op het gebied van elektro en 

meubels, maar ook kledingreparatie. De 

werkzaamheden zullen worden verricht door 

vrijwilligers en deelnemers uit het project  

‘Voor de Wijk – Door de Wijk’.  

Het repair-café is gevestigd in de 

Kringloopwinkel Estafette aan de Venekoterweg 

21 te Oosterwolde en is op de zaterdag in de 

even weken geopend van 10.00 tot 13.00 uur. 

 

Belangrijke telefoonnummers:  
BOA: (Klaas Smit)               06-15215760 

Politie:  (geen spoed)        0900-8844 

Openbare verlichting:        140516 

(Wanneer er storing in de straatverlichting is, 

kunt u met de gemeente bellen voor het 

melden hiervan. De volgende gegevens zijn 

nodig: het adres van de lichtmast, dus plaats, 

straat en huisnummer en het 

lichtmastnummer, een getal bestaande uit 4 

of 5 cijfers, duidelijk zichtbaar op de mast). 

Gemeente Ooststellingwerf: 140516 

Uitleen Tuingereedschap:    06-13388914 

Bewonerscommissie:           06-28103222 

                               info@oosterwoldezuid.nl  

(klachten/meldingen/storingen over de 

openbare ruimte.) 

Website:              www.oosterwoldezuid.nl  

 

ideeën wijkkrant:  Hebt u ideeën over de  

wijkkrant of wilt u zelf ook een stukje voor 

deze krant schrijven of wilt u meewerken aan 

deze krant, neem dan contact op met de 

redactie. Een ingezonden stuk kunt u mailen 

naar: wijkkrant@oosterwoldezuid.nl  

Anoniem ingediende stukken zullen wij niet 

plaatsen. Wel kunnen wij stukken anoniem 

plaatsen als bij de redactie de schrijver 

bekend is. 

Volgende wijkkrant: 
De volgende wijkkrant komt uit in de loop van 

september 2018. De Wijkkrant is een uitgave van 
de Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid. 
Redactie:Aad Knoester, Ida Dijkstra & Heidi Banga. 

Freelance: Albert de Jong. 

mailto:bestuur@oosterwoldezuid.nl
mailto:info@oosterwoldezuid.nl
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