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Voor u ligt de Wijkkrant van  
april/mei 2022 

Achter ons liggen 2 jaren met veel be-
perkingen. Maar gelukkig kunnen we ons 

nu weer vrijer onder elkaar bewegen. En is 
het voor ons als commissie ook mogelijk 
om dit jaar ons uitgestelde wijkfeest in 

verband met ons 25 jarig bestaan van de 
bewonerscommissie te organiseren. Een 

groepje commissieleden hield zich hiermee 
bezig. We hebben diverse attractie-
verhuurders benaderd en vastgelegd en 

een aantal muziekgroepen zullen voor u 
optreden. Inmiddels hebben we de 

evenementenvergunning van de gemeente 
binnen. Op zaterdag 21 mei, precies op het 
26e jaar dat de oprichting een feit werd, 

willen we dit met u als wijkbewoner vieren. 
Op de laatste 2 pagina’s van deze krant 

vindt u alle informatie en kunt u zien wat 
er zoal te doen is. Ook bevindt zich daar 
een invulstrookje die na inlevering recht 

geeft op een consumptie. Lees het 
tekstgedeelte onder het kopje BELANGRIJK 

goed door. 
We hopen op goed weer en tot de 21e. 
 

Fotowedstrijd winter 
Helaas, we hadden naar aanleiding van de 

vorige keer op meer gehoopt, maar er zijn 
deze keer maar drie foto’s, door twee 
personen, ingezonden en daarom zijn er 

maar twee prijzen uitgereikt. 
1 Sietie Lousma 

2 Janny Liest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De winnende foto. 
 

Avond4daagse Oosterwolde 
Nadat er in 2020 en 2021 geen 
avond4daagse kon worden georganiseerd 

is het dit jaar weer mogelijk om deze 
wandeltocht van start te laten gaan. Op 

maandag 13 juni is de startavond gepland 
en op 16 juni is de slotavond met een 
feestelijke intocht in de Stationsstraat. 

Het is de eerste lustrumeditie, die sinds de 
start in 2016, gelopen kan worden. De 

afstanden zijn 5 en 10 kilometer maar ook 
is er een 2 kilometer parcours uitgezet 
voor hen die wat minder goed ter been zijn 

en deze is ook voor rolstoelers goed te 
doen. 

Voor deze editie zijn nieuwe bronskleurige 
medailles ingekocht. We hopen dan ook 
dat de lopers die bij de laatste editie het 4e 

pinnetje op hun 1e medaille konden 
spelden weer zullen meedoen om de 5e 

medaille in ontvangst te kunnen nemen. 
Veelal zijn dat de jongeren die in 2019 in 
de groepen 7 en 8 zaten. 

Medio half mei zal de inschrijving via de 
website kunnen plaats vinden. U vind de 

informatie op de website en op facebook. 
www.a4d-oosterwolde.nl 
 

Het glasvezelnet 
U zult het allemaal wel hebben gemerkt de 

afgelopen maanden gingen de kabelleggers 
van Delta met voortvarendheid door 

Oosterwolde en dus ook door onze wijk. 
Op het moment dat dit stukje wordt 
geschreven zijn ze nog druk bezig met het 

leggen van de buizen waardoor de 
glasvezelkabels richting de aan te sluiten 

adressen zal gaan. Dus de komende 
maanden zult u nog zien dat er veel werk 
te verrichten is voordat de eerste woningen 

in onze wijk ook daadwerkelijk een 
glasvezelverbinding in huis hebben. 

De aanleg van zo’n compleet netwerk aan 
nieuwe buizen in de grond gaat vaak 
gepaard met ongemakken en soms ook 

schade aan het bestaande leidingnetwerk 
en verzakkend straatwerk. Met name dat 

laatste kunt u melden via “verbeter de 
buurt”. 
 

 

http://www.a4d-oosterwolde.nl/
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Vrijwilligers gezocht 
Voor zowel het wijkfeest alsook de 
avond4daagse worden nog vrijwilligers 

gezocht. 
Voor het wijkfeest mensen die kunnen 

helpen bij de opbouw en afbouw en 
schoonmaken terrein na afloop, maar ook 
mensen die bij 1 van de attracties toezicht 

willen houden. 
En voor de avond4daagse worden mensen 

gezocht die bij het start en finishbureau 
kunnen helpen, of die onderweg de 
gezonde snacks kunnen uitdelen. Of helpen 

bij de op- en afbouw van de start-finish 
locaties. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via het 
mailadres; :     info@oosterwoldezuid.nl 
Na aanmelding nemen wij met u contact 

op. 
 

 
 
 

 
 

Programma Wijkfeest 21 mei: 

 
12.00-16.00  

Minikermis: Draaimolen, 
Schiettent, Kop van Jut, Treintje, 

Eendjes vissen, Mega sjoelbak, 
Zweefmolen,  

Sport en spel: Klimwand, 
Stormbaan, levend tafelvoetbal, 

Springkussen. 

Catering: koffie, Thee, Limonade, 
Poffertjes 

 
Muziek: 

12.30-13.15 Compagnons Vrouwlu 
13.30-14.15 4EverFun 

14.15-15.00 Just4Fun 
15.15-16.00 Nomen&Men 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 € 150.- beschikbaar. 

Jullie kunnen een vergoedingsaanvraag in 

dienen door  vermelding van het aantal 

personen dat het evenement zal bijwonen, 

wat het evenement inhoudt en hoeveel 

adressen zijn uitgenodigd. Er is 1 keer 

vergoeding beschikbaar per omgeving. De 

aanvragen kunnen jullie sturen naar 

info@oosterwoldezuid.nl en de vergoeding 

wordt na afloop van het evenement over 

gemaakt. 

 

 

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 

november 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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Uitnodiging  

Wijkfeest 25 jaar B.O.Z 
Waar? Grasveld hoek Grietmanslaan/Menninge 

Wanneer? Zaterdag 21 mei 2022 

Hoe laat?  12.00 tot 16.00 uur 

Voor wie? Wijkbewoners van alle leeftijden 

Wat is er te doen? Zie hieronder 
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BELANGRIJK 

Bewaar deze Uitnodiging tot op de feestdag. Vul de onderstaande strook 

in en lever deze in bij de tafel van de organisatie. U ontvangt dan een 

polsband en consumptiemunten voor u en uw gezinsleden. 

De attracties zijn toegankelijk op vertoon van de polsband en met de 

munten kunt u consumpties verkrijgen. 

Let op de volgende attracties zijn toegankelijk tot 12 jaar. 

Draaimolen, Zweefmolen, Kinder Kop van Jut, Springkussen, Treintje en 

Bad-eendjes vissen 

De volgende zijn vanaf 12 jaar toegankelijk; 

De Stormbaan. Levend tafelvoetbal. Kop van Jut 4,5 meter. Lange 

sjoelbak. Schiettent. Klimwand. 

Kinderen tot en met 12 jaar dienen zich onder begeleiding bij 

een attractie te melden 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Naam  

Adres  

Aantal gezinsleden  

 


