
 Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 januari 2022, wijzigen pui – legalisatie, 

Vaart Zz 53A

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Fietsvierdaagse Appelscha 
16 t/m 19 augustus 2022, Nijesteegde 49A 

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie  Noord Nederlandse Cross 
kampioenschappen 30 januari 2022,  De 
Bongerd

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 26 januari 2022, plaatsen tijdelijke 
woonunit in verband met nieuwbouw, 
Schapendrift 11

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 28 januari 2022, kap boom, Zwetteweg 17

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 31 januari 2022, plaatsen 4 recreatiechalet 
herzien bestemmingsplan, De Weeme 12B

 Oosterwolde 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 1 februari 2022, plaatsen carport, 
Langekamp 32

 - op 2 februari 2022, vervangen kozijn, 
Nanningaweg  3

Verleende omgevingsvergunning - van 
Rechtswege
 - voor ombouwen stellage met zonnepanelen 
tot schuur, Vogelrijd 8     (31-01-2022)

 
Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw 6 rijwoningen, Boekhorsterweg 17 
t/m 17E  11-01-2022)

Ontheffing APV
 - voor verbranden takken/ snoeihout in 
weiland  naast Weperpolder 12

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
 - voor vergroten woning, Bakkeveensterweg 12     
(28-01-2022)

Ooststellingwerf   
Ontheffing APV 
 - voor plaatsen reclameborden verkiezings-
campagne 19-2   t/m 19-3-2022  O’werf Belang

 - voor plaatsen reclame-driehoeksborden 
verkiezingscampagne 21-2- t/m 18-3-2022  
PvdA

 
Verleende evenementenvergunning APV
 - voor  plaatsen gezondheidswagen  voor De 
Gezonde Huiskamer - check gezondheid 8 
t/m 22 februari 2022 in Oosterwolde, 
Donkerbroek en Fochteloo

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of 
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan:  
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

   

Dinsdag 15 februari 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is gesloten. Deze raads-
vergadering is alleen online te volgen. De 
raadsvergadering is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. 
 
Agenda 
- Voorstellen verbeterteam gemeenteraad 
- Keuze scenario’s Bosbergtoren 
- Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Hamerstukken:
 - Advisering omgevingskwaliteit
 - Verklaring van geen bedenkingen voor het 
realiseren van een natuurbegraafplaats bij 
begraafplaats Terwisscha

 - Verordening leerlingenvervoer 2022
 
Achterliggende stukken 
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

 

Spreekrecht 
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan ge-
bruik maken? 
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 15 febru-
ari 2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch 
via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

In verband met de Coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal ge-
bruik te maken van uw spreekrecht. De wijze 
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video, 
e-mail, schriftelijk, etc.). Wilt u gebruik maken 
van deze alternatieve mogelijkheid?  
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via 
de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering 

Sinds de uitbraak van corona is het drukker op 
de milieustraat in Oosterwolde. In het begin 
ontstonden er lange wachtrijen voor de ingang 
en op de Nanningaweg. Ook waren er teveel 
bezoekers tegelijk op de milieustraat, waardoor 
er geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden.  
Daarom moeten bezoekers nu van te voren een 
tijd voor een bezoek aan de milieustraat 

reserveren. Zo zorgen we ervoor dat er voldoen-
de afstand gehouden kan worden en de wachttij-
den korter zijn. We onderzoeken nu of dit werkt 
en hoe we hier in de toekomst mee om moeten 
gaan. Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Vul 
dan de online enquête in via:  
www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.  

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Dat wisten we al, 
maar juist in deze coronatijd wordt dat maar 
al te goed duidelijk. Om onze vrijwilligers te 
bedanken, organiseren we in 2022 weer de 
Ooststellingwerver vrijwilligersawards. Nomi-
neer daarom nu een vrijwilliger of organisatie 
uit de gemeente. Een kleine moeite, maar grote 
waardering. 

Wethouder Esther Verhagen: “Ik ben trots op de 
manier hoe vrijwilligers, ook in deze tijd, zich 
inzetten voor de samenleving. Door samen te 
werken kregen ze ontzettend mooie dingen van 
de grond. Voor hun inzet en veerkracht willen we 
ze bedanken. Vrijwilliger ben je niet alleen voor 
jezelf, maar juist ook voor elkaar. En dat maakt 
het zo speciaal.”

Wie kan je nomineren?  
Individuen 
Je kan individuele vrijwilligers nomineren. Elke 
voorgedragen vrijwilliger krijgt een blijk van 
waardering namens het college van B&W.

Vergeet hierbij vooral ook niet de jonge vrijwilli-
gers onder de 21 jaar in onze gemeente te nomi-
neren. Zij zijn de vrijwilligers van de toekomst 
en verdienen het ook zeker om in het zonnetje 
gezet te worden. 

Rechtspersonen 
De voorgedragen groeperingen/organisaties/
instellingen (rechtspersonen)  worden op basis 
van de bijgevoegde argumentering door de jury 

geselecteerd en voorgedragen aan het college 
van B&W voor een prijs. Het is de bedoeling 
dat de prijs in ontvangst wordt genomen door 
een afvaardiging per groepering, organisatie of 
instelling van maximaal 2 personen. Het college 
reikt deze prijzen uit op donderdag 10 maart 2022. 

Hoe kan je iemand nomineren? 
Je kan de vrijwilligers en organisaties tot en  
met 1 maart 2022 nomineren via onze website 
www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.  
Je mag ook een mail sturen naar  
w.warkor@ooststellingwerf.nl. Vergeet bij aan-
melding niet te vermelden waarom juist deze 
vrijwilliger of organisatie de blijk van waardering 
verdient en of het om een jonge vrijwilliger 
gaat. Op donderdag 10 maart 2022 maken we 
de winnaars bekend tijdens de uitreiking op het 
gemeentehuis. 

Prijzen 
Alle individuele vrijwilligers die genomineerd 
worden, krijgen een blijk van waardering. Groe-
pen, organisaties en instellingen (rechtsperso-
nen), kunnen een geldprijs winnen.  De prijswin-
naars winnen € 2.000,-; € 1.500,-; € 1.000,-; ter 
vrije besteding van de instelling / organisatie.

Vragen?  
Met vragen en opmerkingen kun je  
terecht bij Wanda Warkor via e-mail  
w.warkor@ooststellingwerf.nl of telefonisch  
via 14 0516 op dinsdag, woensdag en  
donderdag.

Energiezuinig en
comfortabel wonen?

Wil je weten hoe je jouw woning 
(in één keer of stap voor stap) 
kunt isoleren, zelf je energie kunt 
opwekken en zo je woning energie-
neutraal kunt maken?

Laat je dan inspireren tijdens het 
gratis webinar ‘Energieneutraal 
Verbouwen’ op wo. 16 februari  
of wo. 2 maart van 20.00 tot  
21:00 uur. 
Meld je aan op: SA24.nl/webinar

DIT WEBINAR WORDT GEORGANISEERD DOOR

Doe mee met ons gratis webinar.

Onderwerpen webinar :  isoleren  •  ventileren  •  verwarmingssysteem  •  warmtepompen  •  zonnepanelen

Vrijwilligersawards
Zet vrijwilligers in het zonnetje

Onderzoek reserveren milieustraat

Dinsdag 8 februari 2022 | WekelijkS nieuWS GeMeente OOStStellinGWeRf 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

in gesprek met B&W 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.



SPORTEN IN DE BUITENLUCHT
Een goede gezondheid is belangrijk. Om ook in coronatijd te kunnen blijven 
bewegen, zijn door de buurtsportcoaches van Stichting Scala diverse 
speciale programma’s ontwikkeld. Zo is een jaar geleden gestart met een 
sportgame voor kinderen. Door het scannen van een QR-code komen ze 
in een game terecht, waar ze door middel van bewegen punten kunnen 
verdienen.
Voor volwassenen zijn op verschillende locaties in Ooststellingwerf 
waar in het openbaar gesport kan worden, QR-codes te vinden. Als de 
code gescand wordt op de smartphone, wordt de gebruiker automatisch 
doorgestuurd naar een filmpje. Hierin word je uitgedaagd om op een veilige, 
nieuwe manier in beweging te komen. Het in 2020 geopende fitnessplein 
in Langedijke is één van de locaties die voorzien is van QR-codes. Wie 
is de uitdaging al aangegaan? Overigens is in 2021 in Langedijke ook 
een nieuwe jeu de boulesbaan gerealiseerd. Een enthousiaste groep 
‘Klokkeboulers’ maakt hier goed gebruik van.

HUTTEN BOUWEN
Ondanks de coronatijd zijn er in Haulerwijk veel 
activiteiten voor de jeugd gehouden. Zo bouwden 
tientallen kinderen van groep 1 t/m 8 op 9 juli in het park 
een eigen hut van pallethout en doeken. De oudste kinderen 
mochten zelfs een nachtje blijven slapen in een legertent. 
Naast veel hulp van vrijwilligers, hielpen ook veertien jongeren 
mee aan dit evenement in het kader van Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT).
In november hebben zo’n 25 jongeren een Young Leaders-

training gevolgd. Tijdens de training oefenden zij met vaardigheden als presenteren, organiseren en 
samenwerken. Ook bedachten ze één of meerdere ideeën voor het organiseren van een sociale activiteit 
in hun dorp. Door de maatregelen kon een aantal activiteiten helaas nog niet doorgaan, maar wat in het 
vat zit, verzuurd niet.
Overigens heeft de Jongeren Organisatie Haulerwijk ook niet stilgezeten. Zo is er in augustus een 
disco gehouden in openluchtzwembad Haulewelle. Hier kwamen maar liefst 260 bezoekers op af. 
In september werd een sprookjesroute gehouden door het park en op 30 oktober werd voor het 
eerst in vijf jaar weer een Halloween Fright Night gehouden.

Net zoals 2020 was ook 2021 een bewogen jaar. 
Nog steeds heeft het coronavirus enorme invloed 
op ons leven. Gelukkig gebeuren er ook mooie 
dingen in onze gemeente. Acties en activiteiten 
waar we als inwoners trots op mogen zijn. Ze 
zorgen voor verbinding en gezelligheid met elkaar. 
Hierbij een kleine greep uit deze lichtpuntjes, zoals 
activiteiten voor de jeugd, de realisatie van wandel- 
en fietsroutes, het houden van een Tuinfestival en 
het opknappen van een dorpshuis. Met elkaar, voor 
elkaar. Dit overzicht laat zien waar het allemaal toe 
kan leiden. Ooststellingwerf maken we samen, 
doet u ook mee?

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

WANDELEND OF FIETSEND 
HISTORIE RAAF-DORPEN 

ONTDEKKEN
De plaatselijke belangen van 
Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-
Boven en Fochteloo hebben hun 
energie gestoken in de ontwikkeling 
van historische wandel- en fietsroutes. 
De routes nemen je mee door de 
geschiedenis van de RAAF-dorpen. Het 
gaat om vijf afzonderlijke wandel- en 
fietsroutes met een totale lengte van 65 
kilometer. De routes gaan langs meer 
dan zeventig objecten en zijn voorzien 
van informatieborden. Er wordt onder 
andere aandacht besteed aan de 
vervening en de Tweede Wereldoorlog. 
Kijk voor meer informatie op de website  
www.historische-route.nl.

ET LEGIEN OPGEKNAPT
In Fochteloo grijpen vrijwilligers de 
coronatijd aan om de grote zaal van 
dorpshuis Et Legien op te knappen. 
Wanden, kozijnen en deuren worden door 
Frank van Weperen, Evert Blauw en Jan 
Oosterkamp opnieuw geschilderd. De 
verplaatsbare schermen zijn voorzien van 
sfeervol behang. De beheerders schaffen 
onder andere nieuwe barkrukken aan. 
Buiten onder de overkapping zijn heaters 
en een lounchebank geplaatst, zodat het 
ook daar aangenaam vertoeven is.

TUINFESTIVAL VALT 
IN DE SMAAK

Door corona zijn veel activiteiten 
op kunst- en cultuurgebied 
komen te vervallen. Onder 
andere Stichting Kunstwerf 
houdt de moed erin en met 
succes. Begin september is 
het Tuinfestival ‘Te Kunst en 
te Kuier’ gehouden. Op vrijdag 
3 september vond de aftrap 
plaats in de gloednieuwe Galerij 
Appelscha. Ook werd er een film 
gedraaid in openluchttheater De 
Koele. Op zaterdag en zondag 
werd er op twintig locaties 
volop genoten van kunst, 

muziek, theater, verhalen 
en gedichten. 

AANDACHT VOOR JONG  
EN OUD

Hoe klein een dorp ook mag zijn, ook hier 
worden volop activiteiten georganiseerd. Zo 

is in Nijeberkoop uitgebreid aandacht besteed 
aan Sint Maarten. De kinderen hadden prachtige 

lampionnen geknutseld en het dorp was door de 
inwoners sfeervol verlicht. Ook aan de senioren is 
gedacht. Omdat ze door corona niet hun maandelijkse 
koffieochtenden konden bezoeken, is er rond Sinterklaas 
een leuk aardigheidje bezorgd.

WIE GOED DOET…
Als kleine school vindt obs De Trede uit Haule het belangrijk om 
verbinding te houden met het dorp. „Helemaal in coronatijd”, zegt 
juf Anke Slot. „Een tijd waarin sommige mensen zich nog eenzamer 
voelen. En voor nieuwe inwoners is het lastig om contact te maken.” 
Samen met de leerlingen van groep 5 tot en met 8 werd daarom 
een kerstactie opgezet. In plaats van één kerststukje, maakten 
alle kinderen dit jaar twee kerststukjes. Dit extra kerststukje werd 
hoogstpersoonlijk naar een lieve buurvrouw gebracht, een nieuwe 
inwoner of een eenzame oudere. „De reacties waren erg positief. 
Hierdoor hebben de kinderen geleerd dat iets voor anderen doen 
heel leuk kan zijn. Wie goed doet, goed ontmoet. En de kinderen 
hebben al aangegeven dit volgend jaar weer te willen doen.”

‘ELSLOO HERLEEFT’
Onder het motto ‘Elsloo Herleeft’ pakte Elsloo 
afgelopen september het sociale leven weer 
op. Verenigingen, clubs en stichtingen pre-
senteerden zich op een feestelijke markt. De 
leden verzorgden demonstraties, optredens 
en workshops. Voorafgaand aan de markt 
werd er stilgestaan bij de opening van het 
vernieuwde parkeerterrein achter ‘t Anker en 
de renovatie van het schoolplein. ’s Avonds 
genoten de inwoners hier van livemuziek. Een 
geslaagde dag en een grote saamhorigheid 
binnen Elsloo om zich op deze wijze in de 
schijnwerpers te zetten.



STELLINGENPAD: NIEUWE LANGE 
AFSTANDSWANDELROUTE 

Stichting Vrijstaat de Stellingen heeft de afgelopen 
periode keihard gewerkt om ‘Het Stellingenpad’ te 
realiseren. Dit is een lange afstandswandelroute, 
loopt grofweg door het Stellingwerfse taalgebied en 
is bijna 250 kilometer lang. Het wordt een officiële 
landelijke wandelroute met als thema de Stellingwer-
ven. De geschiedenis, het landschap, de taal en de 
cultuur van de Stellingwerven staan centraal in de 
wandelgids, die net als het Pieterpad door het Nivon 
wordt uitgegeven in samenwerking met stichting Vrij-
staat de Stellingen. Het zijn 13 etappes tussen de 12 
en 28 kilometer. De meeste etappes kunnen ook in 
tweeën gesplitst worden. Het is de bedoeling dat elke 
etappe een spelelement krijgt.
Op 24 april wordt het Stellingenpad feestelijk geo-
pend op de Boerestreek in Appelscha. Vanaf 13.30 
uur klinkt er livemuziek uit de muziekkoepel. Voor 

een korte kennismaking met het Stellingenpad, wordt 
vervolgens iedereen uitgenodigd om vanuit de Boe-
restreek een rondje van ca. 5 km te wandelen, deels 
over de route van het Stellingenpad. U kunt zich daar-
voor opgeven bij vrijstaatdestellingen@gmail.com. Op 
verschillende plekken langs de route van dit rondje 
worden de deelnemers verrast met muziek, dans en 
acts door o.a. het Vrijstatig Volkje.

PLEZIER VAN EN MET 
OUDEJAARSPLOEGEN

Hoe een jaar ook loopt, de oudejaarsploegen in 
Ooststellingwerf staan altijd garant voor mooie lichtpuntjes. 
Natuurlijk wordt met de stunts altijd de aandacht getrokken. 
Zo haalde onder andere De Geitefok dit jaar uitgebreid 
het nieuws door het legobeeld van André Hazes vanuit 
Amsterdam naar Oldeberkoop te halen. De Nachtdravers 
haalde een pop van Max Verstappen naar Donkerbroek, 
maar deze moest vroegtijdig worden teruggebracht.
Opvallende stunts, maar de oudejaarsploegen doen 
natuurlijk nog veel meer. Denk aan het brengen van 
presentjes aan ouderen en zieken, activiteiten voor de 
jeugd en het verzorgen van Paasvuren. Lichtpuntjes waar 
we als gemeente zeker trots op mogen zijn. 

DORPSHERBERG TREFPUNT VOOR 
IEDEREEN

Twee jaar geleden is in Waskemeer De Herberg geopend. 
Een plek waar inwoners elkaar op een laagdrempelige 
manier kunnen ontmoeten. Een kopje koffie drinken, een 
praatje maken, samen lunchen of voor een leuke activiteit. 
Kortom; een plek voor elkaar, volledig opgezet en gerund 
door vrijwilligers. Door corona heeft De Herberg helaas 
geregeld de deuren moeten sluiten, maar ook op die 
momenten werd de verbinding met elkaar gezocht. Zo is 
in samenwerking met Plaatselijk Belang en het Dorpshuis 
huis-aan-huis een kerstgroet langsgebracht. 

KENNISMAKEN OP DE FIETS
Nieuwe inwoners van Makkinga kunnen 
altijd rekenen op een warm ontvangst. Ze 
worden thuis bezocht en dan persoonlijk 
welkom geheten. Maar wat als dit door 
corona niet mogelijk is? Dan verzin je 
toch gewoon iets anders, zo dachten de 
werkgroep ‘Mittelkaander’ en Plaatselijk 
Belang Makkinga. In juni werd daarom 
een fietstocht gehouden voor alle veertig 
nieuwe inwoners die de afgelopen twee 
jaar in het dorp zijn komen wonen. 
Uiteindelijk stapten er bijna dertig op de 
fiets. De groep nieuwe inwoners kreeg een 
uitgebreide rondleiding door Makkinga. 
Een wat andere kennismaking dan 

gebruikelijk, maar absoluut een 
schot in de roos.

‘DE DEN’ NIEUWE 
ONTMOETINGSPLEK IN 

APPELSCHA
Uit de dorpsgesprekken die in 2018 in 
Appelscha zijn gehouden, is in 2021 iets 
heel moois ontstaan: Dorpskamer ‘de 
Den’. Deze nieuwe ontmoetingsplek in 
Appelscha is bestemd voor alle inwoners 
van Appelscha. 
De locatie is te vinden aan de Riemsoord 
140A en is door woningstichting Actium 
beschikbaar gesteld. Het huidige 
bestuur van de in mei 2021 opgerichte 
Stichting Dorpskamer is erin geslaagd de 
ruimte om te toveren tot een sfeervolle 
dorpskamer, passend bij de kleuren van 
het bosrijke Appelscha.
‘De Den’ wil een plek zijn waar iedereen, 
jong en oud, gezelligheid kan vinden 
in ontmoeting met elkaar. Dit kan door 
gewoon binnen te lopen voor een kop 
koffie, een praatje te maken of de krant te 
lezen. Maar ook door deel te nemen aan 
een workshop of aan te sluiten bij een al 
bestaande activiteit, zoals handwerken, 
bridge, gym of schaaklessen.‘De Den’ kan 
tevens gebruikt worden voor het geven 
van een feestje, lezing of themadag.
Kijk voor meer informatie op de website 
www.dorpskamer-appelscha.nl.

EEN KETEL VOL VERHALEN
Het kunstproject ‘De Haeren, een ketel 
vol verhalen’ van Stichting Kunstwerf 
is afgerond. Vanwege de lockdown is 
de opening van de bijbehorende foto-
expositie uitgesteld, maar het resultaat 
kan al wel online bekeken worden via 
de website www.eenketelvolverhalen.
art. Geniet thuis achter de computer van 
prachtige foto’s en de bijzondere verhalen 
van bewoners van het Haerenkwartier in 
Oosterwolde. De wijk is in de afgelopen 
twee jaar volledig vernieuwd.

ACTIVITEITEN ZORGEN VOOR VERBINDING
Stichting Welzijn op Dorpse Schaal heeft in Oldeberkoop voor diverse lichtpuntjes 
gezorgd. Eén van de hoogtepunten was het uitzwaaien van groep 8. In een cabriobus 
werden ze door het dorp gereden. SBS6 maakte er tv-opnames van.
Ook voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar werden verschillende activiteiten 
georganiseerd. Denk aan een survivaltocht, spokentocht en lasergamen. Op de 
momenten dat door corona geen fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden, werd 
gekozen voor digitale ontmoetingen, zoals een Sinterkerst-quiz en Nieuwjaars-
bingo. Op 24 december hebben de inwoners met elkaar het dorp in het licht gezet. 
Hiermee werd op een symbolische manier de onderlinge verbondenheid getoond in 
deze donkere dagen.

GEBAKJESACTIE TEGEN 
EENZAAMHEID

Albert Heijn Oosterwolde nam begin 
oktober op een bijzondere manier deel 
aan de ‘Week tegen eenzaamheid’. 
Er werd een gebakjesactie opgezet. 
Tegen inlevering van een tegoedbon 
kon je heel voordelig twee appeltaartjes 
ophalen. Daarna kon je dan samen met 
bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw 
die weinig bezoek ontvangt, samen 
een gebakje eten. Samen één tegen 
eenzaamheid en velen deden mee.

OOK TROTS OP EEN INITIATIEF BIJ U IN DE BUURT? DEEL HET VIA COMMUNICATIE@OOSTSTELLINGWERF.NL, 
ZODAT WIJ HET IN DE SCHIJNWERPERS KUNNEN ZETTEN.


