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Wijknet 
Wijknet is het gemeentelijk vervolg op het project „Voor de Wijk-Door de Wijk‟. 
Wijknet heeft als doelstelling om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en 

bewoners met een uitkering te activeren en zelfredzamer te maken. Deelnemers  
doen werkervaring op en vergroten zo hun kansen op een betaalde baan. 

Wijknet verricht diverse werkzaamheden zoals:  
- Groenonderhoud; 

- Eenmalig tuinonderhoud van inwoners die dit om redenen zelf niet kunnen;  

- Kleine klussen in en om het huis.  

Wijknet is te bereiken via tel 06-30799363 of email:wijknet@ooststellingwerf.nl  
 
 

Het Fonds 
De gemeente heeft in navolging van Fonds Ooststellingwerf nu het nieuwe fonds 
gepresenteerd. Het fonds is voor een periode van 4 jaar en is gestart in  
september 2018. Heb je een goed idee, ga even kijken op de gemeentepagina 

www.ooststellingwerf.nl/fonds of jouw idee in aanmerking komt.  
Zo ja, onderneem actie. 

 

 

Graven in Kleindiepspark 
De afgelopen weken is er gegraven en geboord in het Kleindiepspark. Er zijn een 

groot aantal stroomkabels aangelegd om te zorgen dat de door de zon opgewekte 
stroom van de zonneparken in Appelscha en Oosterwolde naar de centrale aan de 
Nanningaweg vervoerd wordt. Hieronder een paar foto‟s. 
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Verbeteringen in Oosterwolde-Zuid 
Wat houdt je bezig? Wat gaat er goed? 
Waar moet meer aandacht voor komen? 
Heb je ideeën om onze wijk Oosterwolde-

Zuid nog leefbaarder te maken, geef dit 
door via info@oosterwoldezuid.nl of neem 

contact op via 06-28103222 en wij nemen 
contact met jou op.  
 

Betaling lediging grijze container  
van 1 januari. 
De gemeenteraad heeft besloten dat de 
afrekening van de lediging per  
1 januari 2019 per kilo zal gaan.  

Je gaat 20 cent per kilo en 1 euro voor  
de lediging betalen. Dus hoe minder  

kilo‟s, hoe minder te betalen.  
Een goede scheiding van het huishoudelijk 
afval zal dus voordelen hebben. 

 
Storten Groenafval 
De laatste tijd wordt er groenafval gestort 
op verschillende plaatsen in de wijk, zoals 

het Kleindiepspark en achter de  
Mr Verwerstraat. Dat is niet de bedoeling, 
want je kunt dit afval gratis weg brengen 

naar de gemeentewerf aan de 
Nanningaweg. De Boa‟s letten hier de 

komende tijd extra op. 

 
Snoeien bomen 
De komende maanden zal de gemeente 
gaan snoeien in het Kleindiepspark. Dat zal 

gebeuren aan de bewonerskant en niet op 
de grondwal. 

 

Afsluiten Belloo’s 
Ook dit jaar worden de Belloo‟s tijdens de 
jaarwisseling weer afgesloten om vernieling 

te voorkomen. Ze worden afgesloten op 
maandag 24 december en gaan weer open 

op maandag 7 januari. Dus houd er 
rekening mee en neem wat extra zakjes 
mee. Het is niet de bedoeling om gevulde 

zakjes onder de Belloo‟s te deponeren en 
achter te laten, wat helaas vorig jaar wel 

gebeurde. 
 
 

 

 

Wist je dat 
 Tuinders gezocht 

Het volkstuinen complex bij Jardinga 
kan nieuwe deelnemers gebruiken. 

Dus wil je je eigen groente gaan 
verbouwen, neem contact op met 
jjvanderweerd@gmail.com en hij zal 

jou nader informeren over wat de 
mogelijkheden zijn. 

 
 Klaverjasgroep 

De klaverjasgroep van Oosterwolde-

Zuid kan nog wel een aantal 
deelnemers gebruiken. Ze 
klaverjassen 1 keer per maand in de 

Miente. Vind je het leuk om mee te 
doen, geef je dan op bij 

Jan.pultrum@gmail.com en je krijgt 
bericht van hem wanneer er gespeeld 
wordt. 

 
 Ruzie met de buren? 

Zorg ervoor dat je geen ruzie met je 

naaste buren maakt. Je hebt alleen 
jezelf en je gezin daar mee. 

Komt het toch voor, schakel dan tijdig 
buurtbemiddeling in voordat het 

eventueel uit de hand loopt. 
Buurtbemiddeling is bereikbaar via  
Scala. 0516-567220. 

 
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 en veiligheid. 
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Oplossing puzzel mei 2018 
De oplossing was insectenhotel en er was 
een goede inzending die beloond is met 
een VVV bon van € 10,00. 

 

 
Foto winnares Femke Oosting 

 

Avondvierdaagse Oosterwolde 
Van maandag 11 t/m donderdag  
14 juni was de derde editie van de 

avondvierdaagse in Oosterwolde.  
600 enthousiaste wandelaars trokken  

weer door straten, velden en bossen.  
En we troffen het weer met het weer. 
Donderdag waren we net op tijd binnen  

in de Stationsstraat.  
Alleen de mensen die nog aan het 

opruimen waren, werden kletsnat.  
Op de website www.a4d-oosterwolde.nl 
staan fotoreportages van alle dagen.  

Ook staat daarop de data voor de editie 
van 2019. Die wordt gelopen van  

24 tot en met 27 juni. 
Bij het verschijnen van deze krant, is de 
werkgroep al weer bijeen geweest om de 

voorbereidingen in gang te zetten. 

 
Op zoek naar nieuw redactielid 
De redactie van de wijkkrant is op zoek 

naar een nieuw redactielid. Vind je het leuk 
om 2 keer per jaar mee te werken aan het 
samenstellen van de wijkkrant, geef je dan 

op via info@oosterwoldezuid.nl of via  
06-28103222. 

 
 

 

Nieuwe Puzzel 
 

 
 

Waar staat deze boom in Oosterwolde-
Zuid? Stuur de oplossing naar 
info@oosterwoldezuid.nl 

Onder de goede inzenders wordt een 
cadeaubon van € 10,00 verloot. 

 

 
Op zoek 
Ik wil graag een keer in de maand een 
handwerkmiddag organiseren en zoek 

dames die zin hebben om deel te nemen 
(tijd in overleg). Je mag zelf weten wat je 

haakt, breit of borduurt.  
Ook om in de wintermaanden met een 
kopje koffie/thee gezellig bij te praten.  

Reacties naar 0516-514115. 

 
 

Eenzaamheid 
Er wordt de laatste tijd veel gesproken over 

zich eenzaam voelen of eenzaam zijn. Ook 
in onze wijk Oosterwolde-Zuid zullen er 
bewoners zijn die zich eenzaam voelen. 

Behoor je tot deze bewoners, neem contact 
op met instanties zoals het gemeentehuis, 

gebiedsteam en Scala. Zij zijn er om jou te 
helpen. 
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Verzamelaars In de wijk 

 

Voor Klaas van Loon en zijn vrouw Lammy 
Koetsier is het verzamelen van bierglazen 

een grote passie. Hiervoor heeft hij zelfs 
een speciale ruimte ingericht. Klaas is lid 
van de Bier Verzamelaars Vereniging. 

In 1973 begon hij met verzamelen, maar 
twee jaar later is hij gestopt en heeft hij 

alles weggeven. Maar toen hij op zijn 
verjaardag een setje bier met een glas 
kreeg, begon het weer te kriebelen.  

Hij begon volle flesjes te sparen, maar toen 
er verhuisd werd, zijn de volle flesjes 

weggegeven en is hij doorgegaan met het 
sparen van glazen. De hobby ging door en 
op een gegeven moment had hij tussen de 

10.000 en de 15.000 glazen. 
De verzameling is nu teruggebracht naar 

de verzameling van twee merken en wel 
Heineken en Grolsch. Deze verzameling 

bestaat nu uit ongeveer 3000 glazen per 
merk en hiermee gaat hij nog wel even 
door. Het is mooi om te zien hoe iemand 

met passie met zijn hobby om gaat. 
 

Heb je ook een verzamelhobby en wil je die 
met ons delen? Neem dan contact met ons 
op via wijkkrant@oosterwoldezuid.nl 

 

Vaarwel 2018. 
En alweer is er bijna een jaar om. 

Naarmate je ouder wordt, lijkt het wel of 
de maanden voorbij vliegen. Als je jong 
bent, lijkt de tijd wel te kruipen voordat je 

jarig bent of er een vakantie aankomt of 
zelfs dat je naar een nieuwe school mag. 

Volgens deskundigen komt dat doordat een 
jongere nog veel nieuwe belevenissen en 
ervaringen opdoet.                             

Terwijl je als oudere alles                        
al wel een keer hebt langs zien komen  
of hebt gedaan. Weinig nieuws dus te 

beleven. Nou dan zou dus de oplossing 
zijn, ga veel nieuwe nog nooit gedane 

ervaringen op doen. Doe eens gek, beklim 
de Kilimanjaro. Ga ijsberen spotten op de 
Noordpool of ga basejumpen van de Rocky 

Mountains. Maar ook ga eens op bezoek bij 
een eenzame. Kijk eens om naar een 

ander. Bied je aan als vrijwilliger. Help je 
buren eens met een klusje. 
Wij wensen iedereen in ieder geval een 

uitdagend, spannend, verrassend maar 
bovenal een gezond en gelukkig 2019 toe. 

Misschien dat het jaar dan wat langer lijkt. 
En bovenal prettige feestdagen. 

 

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 april 

2019. De Wijkkrant is een uitgave van de 
Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.  
Redactie:Aad Knoester, Ida Dijkstra & Heidi Banga. 
Freelance: Albert de Jong. 
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