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Voorstellen nieuw Commissielid 
 

 
 

Hoi beste wijkgenoten, 

Mijn naam is Marie van Tellingen. Ik ben 66 

jaar en getrouwd met Evert. Wij wonen aan de 

Kringgreppelstraat 36. 

Omdat de BOZ om versterking vroeg, heb ik mij 

aangemeld en ben ik in het dagelijks bestuur 

als secretaris benoemd. 

Zo hoop ik een steentje bij te dragen aan het 

wel en wee van de wijk Oosterwolde-Zuid.  

 

Inmiddels mag ik van mijn pensioen genieten, 

maar niets doen staat niet in mijn 

woordenboek. 

In mijn jonge jaren heb ik mijn coupeuse 

diploma gehaald en daarom zit ik, nu ik meer 

tijd heb, steeds vaker achter mijn naaimachine. 

 

Mijn andere passie is muziek. Ik zing al meer 

dan 17 jaar bij pop en musical koor Just4fun 

Oosterwolde, waarvan het laatste jaar bij 

4everfun.  

Verder luisteren mijn man en ik graag naar 

muziek. Van klassiek tot Rock, naar gelang de 

stemming passen wij de muziek keuze aan. 

Ook wandel ik graag, vooral om in conditie te 

blijven. In de weekenden vertoeven wij graag 

in onze caravan in Borger. 

 

Ben je eenzaam of wil je gewoon eens even 

praten met iemand, kom gerust eens langs. 

 

Groeten en tot ziens,  

Marie van Tellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent het klavertje vier? 

De geschiedenis van het klavertje vier gaat ver 

terug, tot in de Middeleeuwen. De vier blaadjes 

van het plantje staan symbool voor de perfecte 

eenheid. Ze staan voor voorspoed, vertrouwen, 

liefde én geluk.  

Een klavertje vier is zeldzaam, je moet goed 

zoeken wil je er een vinden. Maar àls je er dan 

een vindt…. Dan heb je écht geluk!  

Het klavertje in het logo van ons blad is 

ontstaan uit het idee dat de vier wijken in 

Oosterwolde samen een klaverblad vormen. 

“Ons” blaadje zit stevig vast aan de anderen.  

Alleen kunnen we niks, we hebben anderen 

nodig om te groeien. Samen bouwen we aan 

voorspoed, vertrouwen, liefde en geluk! 

 

Prettige feestdagen 

en een 

voorspoedig 2022. 
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Eindejaar gedachte 2021 
In mijn eindejaar gedachte van vorig jaar, keek 

ik terug op een jaar waarin Covid de overhand 

had op ons leven. Toen we een aantal weken 

geleden als bestuur bij elkaar kwamen en ik 

gevraagd werd ook voor dit jaar weer dit item 

voor mijn rekening te nemen, zag het er 

allemaal veel rooskleuriger uit. Maar helaas ook 

dit afgelopen jaar is dat niet veel beter 

geworden.  

Na de zomervakantie dachten we dat het 

allemaal beter zou gaan, echter niets is minder 

waar, want we zitten weer midden in een 

enorme stijging van besmettingen en 

ziekenhuis opnamen met alle gevolgen van 

dien. En inmiddels zijn er al weer een groot 

aantal activiteiten die rondom de feestdagen 

gepland stonden afgelast. 

In september zijn we als commissie begonnen 

met de voorbereidingen voor het uitgestelde 25 

jarig jubileum feest. En nu maar hopen dat we 

dit in het komende jaar wel kunnen vieren.  

 

Ook in het afgelopen jaar hebben we niet al te 

veel met elkaar kunnen vergaderen. Wel 

hebben we ons als commissie ingezet voor het 

uitrollen van het glasvezelnet in Oosterwolde.  

 

Ik eindig met de wens dat we in het jaar dat 

voor ons ligt, toch wat meer ruimte kunnen 

krijgen. Ondanks dat het er naar uit ziet dat we 

waarschijnlijk niet meer van het virus af 

komen. Laten we in ieder geval naar elkaar 

blijven omkijken en daar waar mogelijk helpen 

en houd rekening met elkaar. 

 

Ik eindig met de onderstaande (Kerst) 

gedachte: 

 

Belangrijk voor geluk in het leven zijn; 

1. Iets om te doen te hebben, 

2. Iets om van te houden, 

3. En iets om op te hopen. 

 

Deze 3 zaken wensen we een ieder van u/jullie 

toe. En daarmee dus een gelukkig en vooral 

een gezond 2022. 

 

Vooraankondiging jubileumfeest 
In mei dit jaar bestond de Bewonerscommissie 

Oosterwolde-Zuid  25 jaar en hadden we een 

groot feest gepland. Helaas kon dat door 

Corona niet doorgaan. 

Dit feest hebben we nu gepand op zaterdag  

21 mei 2022 van 12.00 uur tot 16.00 uur.  

Het wordt een feest voor alle bewoners uit 

Oosterwolde-Zuid. Dus zet deze datum vast in 

jullie agenda.  

 

We zoeken nog een aantal buurtbewoners 

die op deze dag willen assisteren om het 

geheel goed te laten verlopen. 

Je kunt je melden via info@oosterwoldezuid.nl 

Alvast bedankt. 

 

Containers 
Voor alle duidelijkheid nog even de regels voor 

de afvalcontainers. De containers op de dag 

van de lediging vroeg of de avond ervoor bij de 

weg zetten. De containers 2 aan 2 naast elkaar 

plaatsen, zodat de auto 2 containers in een 

keer kan ledigen. Voor zonsondergang de 

containers weer weg halen en bij het huis 

plaatsen. Het toezicht op deze regels wordt 

gedaan door de BOA van de gemeente. 

 

Afsluiten Belloo’s 
Ook dit jaar worden de Belloo’s weer afgesloten 

om vernieling te voorkomen. Ze worden 

afgesloten van donderdag  23 december tot 

dinsdag 4 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! 

 

  Glasvezel in Oosterwolde 
Dit najaar hebben we de actie glasvezel in 

Oosterwolde gehad met als resultaat dat de 

komende maanden glasvezel bij alle huizen in 

Oosterwolde wordt aangelegd.  

Door de poster op te hangen hebben een groot 

aantal mensen in de wijk lekker slagroomgebak 

gegeten. (zie website)  

 

We willen jullie bedanken voor de sponsoring. 

Dat geld gaan we gebruiken voor het feest in 

2022.  

  

mailto:info@oosterwoldezuid.nl
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Uitslag fotowedstrijd mei 2021 
 

 
 

Winnende foto. 

 

 
 

Winnaar Robin de Jong, 16 jaar. 

 

Overige winnaars zijn: 

2e  prijs Mariska Bergsma 

3e  prijs Sissy Götz 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotowedstrijd 
Ook nu organiseren we een fotowedstrijd met 

als thema Winter.  
Maak een mooie foto in Oosterwolde-Zuid en 

stuur deze naar info@oosterwoldezuid.nl met 

vermelding van de naam van de inzender, 

adres, telefoonnummer en leeftijd.  

Er mogen maximaal 2 foto’s worden ingestuurd, 

dus maak een goede selectie voor je gaat 

inzenden. 

Er zijn geldprijzen van €50, €30 en €20 te 

winnen! 

 

De foto’s moeten ingestuurd worden voor  

1 maart 2022. Een onafhankelijke jury zal de 

prijswinnaars aanwijzen. De prijswinnaars 

krijgen in maart persoonlijk de gewonnen prijs 

overhandigd. Veel plezier met het maken van 

een mooie foto. 

 

Beleid hondenpoep  
(voor alle duidelijkheid) 

Er is een opruimplicht in heel Oosterwolde-Zuid 

en de honden moeten in dat gebied aangelijnd 

zijn. Uitzonderingen zijn het Kleindiepspark en 

het bos rond de waterzuivering. In deze 

gebieden mogen de honden los lopen en hoeft 

de poep niet te worden opgeruimd. Echter op 

het speelveld in het Kleindiepspark bij het grote 

speeltoestel achter de Menninge mogen de 

honden niet los lopen en de poep moet daar 

ook worden opgeruimd. Er staat een Belloo bij 

dit speelterrein. 

Handhaving van het hondenpoepbeleid in 

Oosterwolde-Zuid wordt gedaan door de BOA 

van de gemeente Ooststellingwerf. 
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Wateras 

 

 
Wateras 

 

 
Kleindiepspark 

 
N381 

 

 
Snellingerdijk 

 

Enkele foto’s die gemaakt zijn tijdens en na de 

renovatie en bij projecten. 

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers:  

BOA: (Walter van Dongen)      06-10515093 

Handhaving@opsterland.nl 

Politie:  (geen spoed)             0900-8844 

Wijknet: (Eelco Boontje)        06-30799363 

Buurtbemiddeling:               06-54350855 

Uitleen Tuingereedschap:    06-13388914 

www.verbeterdebuurt.nl voor algemene 

klachten in de openbare ruimte waar onder 

ook de straatverlichting valt. 

Gemeente Ooststellingwerf:          140516 

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. 

Bewonerscommissie:           06-28103222 

Mailadres:                info@oosterwoldezuid.nl  

Website:  

www.bewonerscommissieoosterwoldezuid.nl  

 

Volgende wijkkrant: 

De volgende wijkkrant komt uit in de loop van 

april 2022. De Wijkkrant is een uitgave van de 

Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.  

Kopij mailen naar info@oosterwoldezuid.nl 

 

Redactie: Aad Knoester, Ida Dijkstra,  

Heidi Banga en Albert de Jong. 
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