NIEUWSBRIEF Multifunctioneel Centrum GAVEBORG Oostwold

Nieuwsbrief 2012-1
________________________________________________________________________________
De Gaveborg bestaat één jaar.
Om deze eerste verjaardag te vieren organiseert
Stichting Dorpshuis Oostwold samen met de sportverenigingen op 17 maart 2012 een groots Nederlands
Artiestenfeest. Van 12.00 uur tot 18.00 uur zendt radio
Holland FM de festiviteiten live uit vanuit de Gaveborg.
Een supergezellige sportmiddag met veel muziek en
optredens van bekende artiesten.
Interviews met de mensen die in de Gaveborg als
vrijwilliger werken, op school zitten, hun boodschappen doen, met sporters, supporters en bezoekers.
Rond 17.00 uur de grootse huldiging van de zaalvoetbalteams van Pelikaan S en Boerakker, met Hans
Nijland en Tanja Haseloop in de hoofdrol. Deze beide
verenigingen schreven begin dit jaar geschiedenis door
beide vanuit het B-toernooi de finale van het
A-toernooi van het Leekster Voetbalgala te bereiken.
Pelikaan S werd hier kampioen en bracht de prachtige
trofee mee naar Oostwold. Het middagprogramma is
voor alle leeftijden en vindt plaats in het sportcafé. De
toegang is gratis.
Om 20.00 uur begint in de grote zaal van de Gaveborg
een groots Nederlands Artiestenfeest en dit duurt tot
0.00 uur. Met optredens van bekende artiesten als Bert
Zwier, René Karst, Leo Klok, Frank Verkooyen en Lytse
Hille. Dit belooft een geweldig feest te worden.
Toegang voor 16 jaar en ouder. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 10,= in de voorverkoop in het sportcafé en
op de avond zelf voor € 12,= aan de zaal (zaal open
vanaf 19.30 uur).
Verbetering akoestiek
In de voorjaarsvakantie zijn de plafondplaten in de lokalen van de Gavehoek en de Oleander, de peuterspeelzaal en de kinderopvang vervangen. Hiermee is de
akoestiek in deze ruimten enorm verbeterd.
Medewerkers van de gemeente Leek hebben het vervangingswerk gedaan. Daarna heeft Yvonne Veldsema
met haar vrijwilligersgroep gezorgd dat alle sporen van
het werk zorgvuldig zijn uitgewist en alles er weer spic
& span uit ziet.

De GAVE-FITNESS
Op aanraden van de dorpsgenoten heeft het SDO
besloten een fitnessruimte in te richten. De GAVEFITNESS is nu een dikke maand open en is nu al een
succes, mogen we toch wel zeggen. Er zijn nu al bijna
60 leden en dat is boven onze verwachting. We hopen
dat mensen zich blijven aanmelden zodat het een nog
groter succes wordt. Er zijn nog veel zaken in ontwikkeling zoals: aankleding van de fitnessruimte, uitbreiding
van de dumbells, betere muziekinstallatie en meer begeleiding. Daarnaast zijn we heel blij met de vrijwilligers die begeleiding geven en de mensen die met ons
meedenken over verbetering van de fitness, zowel van
binnen het dorp als buiten het dorp. Als je meer wilt
weten kun je terecht bij Joeri Wiersma.
Mooie bloembakken voor Gaveborg
Zaterdag 17 maart is de dag van NL DOET. Op deze dag
steken in heel Nederland vrijwilligers de handen uit de
mouwen. De projecten hebben, kort gezegd altijd iets
te maken met het samen werken aan een prettiger en
socialer leefomgeving. Het Oranje Fonds steunt de projecten met een vergoeding voor benodigde materialen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ook Oostwold is op 17 maart actief. Doel is het opfleuren van het plein voor de Gaveborg. Van 10.00 - 12.00
uur worden vijf grote ronde betonnen bloembakken
beplant en geverfd in de kleuren van de Olympische
ringen. Zo krijgen we een groen en kleurrijk plein voor
onze geweldige Gaveborg. Om dit klaar te krijgen hebben we nog 5 - 10 vrijwilligers nodig. Meld je aan bij
Jannie ter Veer (jannieterveer@home.nl of 0505515416). Voor koffie/thee wordt gezorgd!
De klus is om 12.00 uur klaar, zodat iedereen dan mee
kan doen met het feest ter gelegenheid van de eerste
verjaardag van de Gaveborg, live op radio HollandFM.

Oude dorpshuis en school gesloopt
Vanaf augustus 2011 heeft een groep vrijwilligers het
oude dorpshuis en peuterspeelzaal, de oude school en
het transformatorhuisje op het voormalige schoolplein
gesloopt. Bij het slopen is zoveel mogelijk herbruikbaar
materiaal handmatig verwijderd. Een deel hiervan is
reeds verkocht en de rest is tijdelijk opgeslagen. Een
groep van 8-10 ervaren 'bouwvakkers' vormde de vaste
kern. Zij hebben een enorme hoeveelheid werk verzet.
Stukje bij beetje hebben zij de oude gebouwen uit
elkaar gehaald. Bij enkele klussen, zoals
bijv. het
verwijderen van de
dakpannen en het
stapelen van de
stoeptegels, kregen zij hulp van een flinke ploeg jongeren (Pelikaan S, jeugdsoos, turnvereniging). Voor het
hele zware werk kon een beroep gedaan worden op de
power van materiaal en machinisten van ROZEMA
Loon- en grondverzetbedrijf. In totaal zijn 10 ton dakleer, 10 ton sloophout B, 62 ton bouw- en sloopafval
(hout, isolatiemateriaal en kunststof) en 1022 ton
mengpuin in 57 containers afgevoerd. Ook dit materiaal wordt gerecycled of, als dit niet mogelijk is, gebruikt
voor energiewinning.
Momenteel zit het project in de afrondingsfase:
egaliseren en de laatste stukken puin verwijderen, waarna het
terrein met gras wordt
ingezaaid. Evert van
Vliet en Frans Traa
hadden namens Stichting Dorpshuis Oostwold de leiding van het sloop-project. Door de sloop op
deze manier uit te voeren, heeft de stichting een mooi
bedrag kunnen binnenhalen voor de financiering van
de dorpshuis- en sportruimten in de Gaveborg.
Tijdelijke opslag bouwmateriaal
Een deel van het sloopmateriaal is tijdelijk opgeslagen
aan de zuid-westzijde van de Gaveborg. Dit materiaal
zal de komende periode gebruikt worden bij de Gaveborg. Het is momenteel afgezet met rood/wit lint. Binnenkort komen er bouwhekken omheen. DIT GEBIED IS
GEEN SPEELTERREIN VOOR DE JEUGD!
Korfbalvereniging OWK
Voor korfbalvereniging OWK is 2012 een
bijzonder jaar, op 6 juni dit jaar bestaat de
club 65 jaar. OWK is een bloeiende vereniging met vier seniorenteams; een junioren
team, twee aspiranten teams, 3 pupillen
teams en een leuk groepje kabouters. Binnen de club wordt er veel aandacht besteedt aan de
jeugd, ieder jeugdploegje heeft twee trainers die de
kinderen veel willen leren maar ze vooral ook veel plezier willen laten beleven. De jeugd van OWK bezit veel

talent, zo spelen er regelmatig kinderen in de selectieteams van Groningen en Noord.
e
Het 1 team van OWK speelt inmiddels op het veld op
e
e
2 klasse niveau en in de zaal op 1 klasse niveau. Met
een jong huidig team en veel aankomende talenten in
de jeugd kan de club nog jaren op niveau spelen.
OWK is een club voor iedereen. Kinderen zijn van jongs
af aan en ook volwassenen die toch nog een teamsport
willen gaan proberen zijn van harte welkom om een
keertje mee te komen trainen om de korfbalsport van
dichtbij te bekijken.
Het 65jarig jubileum zal
uiteraard
gevierd
worden
met een
feestje in
de Gaveborg. Een
locatie die
zich hier
uitstekend
voor leent.
Een jaar maken wij nu gebruik van de Gaveborg en beleven hier veel plezier aan. Voor de jongste jeugdploegjes is het een genot om ook tijdens het zaalseizoen gewoon in Oostwold te kunnen trainen. Één van de
ploegjes kan zelfs zijn zaalwedstrijden in de Gaveborg
spelen. Tegenstanders kijken hun ogen uit als ze nu in
Oostwold aankomen. Een heel ander gezicht dan het
beeld wat de meesten nog kennen van een paar jaar
geleden. Vanzelfsprekend moesten we in het begin
wennen aan de nieuwe situatie, maar inmiddels is het
gebruik van de Gaveborg alsof het al jaren zo is.
Simsalabim knutselen
Mede vanwege de
praktisch ingerichte
knutselruimte in de
Gaveborg, met ruime
spoelbak, warm water
en twee grote tafels,
ben ik gestart met Simsalabim knutselen. Het eerste
doel voor mij was kinderen de mogelijkheid te geven
om na school te kunnen knutselen. Dit is heel aardig
gelukt. Er ontstond een groep van ongeveer zeven kinderen die zich regelmatig inschreven voor de knutselmiddagen die ik aanbood. Vooral kinderen van o.d.s. de
Gavehoek deden mee. Ze hebben gekleid, met hout
gewerkt, tasjes gemaakt en dingen gemaakt van papier-maché.
Verder zijn er in totaal nog drie avonden geweest in de
Gaveborg met het maken van kerstversiering van vilt.
Op de foto staan negen buurvrouwen die een workshop kerstversiering van vilt aan het volgen zijn.
Een workshop Vilt is al mogelijk met 5 personen, kijk op
de website voor meer informatie:
www.simsalabimknutselen.nl
Bianca de Roos-Vonk
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