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Meet & Eat
Op 21 november jl. ging de Meet & Eat in Gaveborg
Oostwold van start. Meer dan 120 mensen, waaronder
ca. 20 vrijwilligers die meehielpen, genoten samen van
een gezellige maaltijd. Passend bij de tijd van het jaar
was gekozen voor een stamppotbuffet. Voor de vijftigplussers was de maaltijd, incl. 1 consumptie, gratis.
Bij de opening van de maaltijd sprak
Ronald Seinen, directeur Bedrijven van
Rabobank Noordenveld West Groningen de aanwezigen kort toe. Hij feliciteerde alle aanwezigen en de Stichting
Dorpshuis Oostwold in het bijzonder
met het behalen van de derde prijs in de prijsvraag voor
het beste Coöperatief Idee. Deze prijsvraag was in het
kader van het Jaar van de Coöperatie van de Verenigde
Naties uitgeschreven door zijn bank. Want deze prijs
het maakte het mogelijk het gave idee "Meet & Eat" in
praktijk te brengen.

Hans Morssink, wethouder in de gemeente Leek, prees
het initiatief van het dorp en genoot zichtbaar van de
gezellige sfeer en het lekkere eten. Namens Oostwold
sprak Joop van Schie, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Oostwold, zijn dank uit voor de betrokkenheid van

de Rabobank bij de leefbaarheid in haar werkgebied.
Ook prees hij de gemeente Leek voor de manier waarop het prachtige multifunctionele centrum Gaveborg
samen met het dorp gerealiseerd was.
Geert Zijlstra maakte als Westerkwartierse troubadour met gezellige
gitaarmuziek en liedjes op de achtergrond de sfeer compleet.
De organisatie van de Meet & Eat
was in goede handen bij Jannie Ter
Veer, beheerder Leffert Meijer,
Frans Traa en Henriëtte Veldsema.
Zij werden voor deze gelegenheid bijgestaan door gastkok Erik van Hoogen en een grote groep enthousiaste
vrijwilligers. En niet te vergeten de cliënten van De Zijlen, die emmers vol aardappelen geschild hadden en de
tafels gedekt hadden. Namens de organisatie dankte
Frans Traa alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze
gezellige avond. Hij wees op de komende Meet&Eats's
en riep de aanwezigen op": "Zaten je buren deze avond
alleen thuis? Nodig hen volgende keer uit om gezellig
mee te gaan. En denk eraan je boodschappenbriefje
mee te nemen, dan kun je vooraf nog mooi even je
boodschappen doen in de Gavesuper."
De Meet & Eat vindt om de twee weken plaats op
woensdag van 17.00 - 20.00 uur. De volgende data zijn:
5 december
19 december
2 januari
16 januari
20 januari.
De kosten bedragen
€ 5,= per persoon,
inclusief 1 consumptie.
Wie mee wil eten moet zich uiterlijk een week tevoren
aanmelden met een invulformulier in de SDO-bus in de
Gaveborg of via info@gaveborg.nl.

Sint Maarten
Op 12 november zijn er 60 kinderen, alleen of met hun
ouders of samen met vriendjes en vriendinnetjes bij
ons langs geweest in de Gaveborg. Eerst even warm
zingen voor het personeel van de Gave Super en dan
voor de jury. We hebben in totaal 6 winnaars, voor de
mooiste lampion en het leukste lied.

Sint Maarten is geweest. De Sint en zijn Pieten zijn in
Nederland en dan hebben we ook nog Kerst. Een drukke maar leuke periode.
Wij hebben er zin in!
Heeft u vragen over SKSG Oostwold, dan kunt u altijd
contact opnemen met ons via het telefoonnummer:
050 551 5410
www.sksg.nl

Vrijwilligersverzekering

En de winnaars zijn:
* in de leeftijd van 0-4 jaar hebben Emma en Niels
Bezema gewonnen, ze zongen heel enthousiast en
hebben samen met opa Max een mooie lampion
gemaakt.
* in de leeftijd van 5-8 jaar heeft Stefan Solle
gewonnen, met een mooie vlinder lampion maar
vooral erg zanglustig, hij bleef maar door zingen.
* in de leeftijd van 9-12 jaar heeft Merel Ruis
gewonnen, zij had een mooie griezel lampion heel
netjes gemaakt. Ook kregen Gerinda Smit en Maike
Spreeuwers een prijs voor het origineelste liedje dat
ze zongen.

Het 2de jaar van SKSG Oostwold
SKSG Oostwold is begonnen aan zijn tweede jaar in de
Gaveborg. Na de zomervakantie zijn we allemaal weer
uitgerust en fris begonnen. De pedagogisch medewerkers hebben hun VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) training inmiddels afgerond.
Wij werken met de methode startblokken. Hierin volgen wij de kinderen en zo komen de thema’s waar mee
gewerkt wordt tot stand. De kinderen ontdekten spinnen bij de ramen, dit werden er steeds meer en trok
erg de aandacht. Dit was voor de pedagogisch medewerkers aanleiding om hier een thema van de maken.
We hebben echte spinnen op de groep gehad in een
plastic bak. De kinderen konden hier de hele dag naar
kijken, er hingen ook spinnen aan de muur en het plafond. Daarnaast is het al herfst en komen kinderen ook
binnen met kastanjes en blaadjes. Hier is een mooie
herfsttafel van gemaakt waar kinderen zelf ook mee
kunnen spelen. Af en toe vind je er zelfs spinnetjes.
Gelukkig zijn deze niet echt.

Sinds enkele jaren zijn in de gemeente Leek vrijwilligers
gratis verzekerd via de VNG-vrijwilligerspolis bij Centraal Beheer Achmea. Ondanks de zware bezuinigingen
bij de gemeente, houdt zij de vrijwilligersverzekering
overeind. De polis dekt de volgende risico's: letselschade, zaakschade, persoonlijke eigendommen, ongevallen, schade aan derden, bestuurdersaansprakelijkheid,
deelname aan verkeer en rechtsvervolging.
Er is geen registratie van de vrijwilligers nodig. Ook
wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd. De vrijwilliger
is bovendien verzekerd ongeacht waar hij zijn vrijwilligerswerk verricht. Het dekkingsgebied is wel beperkt
tot Nederland.
De vrijwilligerspolis biedt (met uitzondering van de ongevallenverzekering) een secundaire dekking. Dat betekent dat er eerst gekeken zal worden of de vrijwilliger
onder een andere polis valt. In geval van schade meldt
u dit bij uw gemeente. Centraal Beheer Achmea zoekt
vervolgens uit onder welke verzekering de schade valt.
Het is gebleken dat de vrijwilliger niet altijd terug kan
vallen op de verzekering van de organisatie waarvoor
het vrijwilligerswerk wordt verricht. En de particuliere
aansprakelijkheidsverzekering biedt vaak geen dekking
voor vrijwilligerswerk. In zulke gevallen biedt de vrijwilligersverzekering een uitstekend vangnet.
Vrijwilligersorganisaties moeten wel hun eigen aansprakelijkheidsverzekering aanhouden. zij lopen namelijk ook het risico aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct verband hebben met vrijwilligerswerk.

Oud en Nieuw
Nieuwjaarsnacht is de Gaveborg geopend. Houd de aankondigingen in
de gaten.
De redactie wenst u alvast fijne
feestdagen en een voorspoedig 2012.

Kopij
Het volgende nummer is gepland op 14 maart 2013.
Kopij hiervoor uiterlijk 11 maart 2013 mailen naar
ftraa@home.nl
=================================
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