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Van de voorzitter

Gaveborg prominent bij koninklijk bezoek

Beste lezers van de nieuwsbrief, hier voor u ligt alweer de
tweede nieuwsbrief van het jaar.

Op 28 mei jl. was de Gaveborg prominent aanwezig bij het
bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Màxima aan
Leek. De afvaardiging bestond uit Derk Feenstra, Marga
Homan, Jannie ter Veer, Evert van Vliet en Frans Traa. Als
winnaar in de categorie Buurt had Kroonappel Gaveborg een
mooie plek gekregen aan het begin van de route van het
koningspaar. Koning Willem-Alexander en Koningin Màxima
gaven de gehele afvaardiging een hand en toonden veel
interesse in de Gaveborg.

Nieuwe redactie
Deze ‘koninklijke’ Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum
GAVEBORG Oostwold is gemaakt door Anja de Vries als
nieuwe eindredacteur. Na de oproep in de vorige nieuwsbrief
heeft Anja zich gemeld als kandidaat. Het bestuur van
Stichting Dorpshuis Oostwold, onder wier verantwoordelijkheid de nieuwsbrief uitkomt, is blij dat Anja de nieuwsbrief
op zich wil nemen.
Het bestuur wenst Anja heel veel succes en plezier met het
maken van de nieuwsbrief en dankt Frans Traa voor het
maken van de vorige nummers.
Even voorstellen
Ik ben Joop van Schie en woon samen in Oostwold met Gea
Westerhof en onze twee kinderen. Vanaf medio 2012 ben ik
voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpshuis
Oostwold. Als voorzitter zal ik o.a. deze nieuwsbrief gebruiken
om de Oostwoldjers en de regio, op de hoogte houden van
het wel en wee van de S.D.O. en de Gaveborg. In deze rubriek
zal ik melden wat er speelt en welke activiteiten op stapel
staan.
Activiteiten
Voor de tweede helft van dit jaar staat de realisatie van de
zuidzijde van de Gaveborg op het programma. Dit betekent
dat er een vervolg wordt gegeven aan het verharden van het
terrein. Hierop wordt een korfbalveldje met twee door OWK
gemaakte flexkorven en een Jeu de Boules baan aangelegd.
Ook zullen de materiaalcontainers worden voorzien van een
overkapping en zal het geheel in lijn met de vormen van de
Gaveborg worden afgebouwd.
Rondom de Gaveborg worden in de zomerperiode ook de
nodige activiteiten georganiseerd. Hierover zult u via flyers, de
nieuwsbrieven en de website op de hoogte worden gebracht.
Voor nu rest mij niets meer dan u allen een fijne zomer toe te
wensen en laat duidelijk zijn dat de Gaveborg met al zijn
faciliteiten er voor u en uw gezin zal zijn. Niet alleen deze
zomer, maar ook in de jaren die nog gaan volgen.
Joop van Schie

Gaveborg ook in de zomermaanden
De Gaveborg is u ook tijdens de warme maanden van het jaar
graag van dienst.
Meer informatie
Leffert Meijer Info@gaveborg.nl

06 215 66 774

Evert en Frans gaven uitleg over wat de Gaveborg
is, wie er gebruik van maken en hoe het multifunctionele
centrum zijn rol vervult met de enorme inzet van ruim
honderd vrijwilligers en cliënten van De Zijlen. Jannie nodigde
Koningin Màxima alvast uit voor het 500-jarig bestaan van
Oostwold in 2014 en bood haar namens alle partners van de
Gaveborg een presentje aan. Ook Derk en Marga waren vol lof
over de warme belangstelling van het koningspaar voor de
ondernemende manier waarop de Gaveborg bijdraagt aan de
gemeenschapszin in Oostwold en de omliggende dorpen.
(Foto infoleek).

NIEUW

Activiteitencommissie Oostwold

Op 5 juni j.l. is de activiteitencommissie Oostwold bestaande
uit: Jannie Kootstra (voorzitter), Tim IJpma, Elze Posthumus,
Geartsje Zondervan en Mevrouw Zwart, opgericht!
Gezamenlijk wil deze commissie activiteiten voor het dorp
organiseren met als centraal punt MCO de Gaveborg. Met
ideeën in overvloed zal de aftrap plaatsvinden op 30 augustus
2013 met een straatvolleybaltoernooi. Na een gezellige strijd
tussen de straten kan een borrel gedronken worden, dus houd
deze datum vrij. Komt allen, 30 augustus!
Ook de organisatie van dorpsfeesten ligt in handen van de
commissie, met het 500-jarig bestaan van Oostwold, volgend
jaar, een leuke uitdaging voor deze jonge commissie.

De reis van de ballon van Merel Ruys, 203 km

De Groninger ALS-dag is voor herhaling vatbaar
Dankzij een grote groep van sponsoren heeft afgelopen 20
april de eerste Groninger ALS-dag plaats kunnen vinden. Een
dag vol met uiteenlopende muziekstijlen resulteerde in een
bijdrage van € 2.000 voor de strijd tegen ALS.

Na het planten van de Koningslinde, ter ere van de
troonswisseling, zijn afgelopen Koninginnedag circa tachtig
ballonnen de lucht in gegaan. Inmiddels zijn er acht ballonnen
gevonden waarvan de kaartjes zijn teruggestuurd
De uitslag hangt in de Gaveborg. Zaterdag 15 juni zal de prijs
uitgereikt worden aan degene waarvan de ballon het verst
gekomen is. Tot nu toe is dat de ballon van Merel Ruys, deze is
gevonden in Drochtersen in Duitsland, ruim 203 km ver. Maar
wie weet komen er nog kaartjes terug.

Vereniging in het licht

Peutergym en -dans

Multifunctioneel is de Gaveborg zeker. Vanaf woensdag 22
mei is er namelijk weer een nieuwe activiteit in de sportzaal
van de Gaveborg. Op de woensdagochtend van 9:15 - 10:00 is
er Peutergym en -dans voor peuters en hun ouders en of
grootouders. Peuters doen namelijk niets liever dan bewegen.
Waar ze ook zijn, ze rollen, klimmen, kruipen, klauteren,
rennen. Thuis of bij de opvang is de ruimte vaak te krap om te
ravotten. In de gymzaal kunnen peuters hun gang gaan. Er is
plek genoeg om rond te rennen en er staan op hun leeftijd
afgestemde spelmaterialen.
Peutergym is voor jonge kinderen behalve leuk ook leerzaam.
Ze ontdekken de grenzen van wat ze kunnen en leren deze
stapje voor stapje te verleggen. Dit stimuleert hun
zelfvertrouwen. Het contact met andere peuters draagt bij
aan hun sociale ontwikkeling. Kinderen die in het begin liever
de kat uit de boom kijken, gaan vaak uit zichzelf meedoen als
ze zien dat anderen plezier maken. Tijdens het spelen doen
peuters ook taalvaardigheid op. Met z’n allen onder de
rekstok door lopen of over de bank springen maakt duidelijk
wat begrippen als ‘onder’ en ‘over’ betekenen.
In Oostwold in de Gaveborg is op elke woensdag (behalve de
schoolvakanties) van 9:15 tot 10:00 peutergym en -dans.
De lessen worden verzorgd door Ruby-Ann Stoker en Petra
Brantsma en kosten € 10,- per kind voor 12 lessen (tweede
kind zelfde gezin € 5,-). Er is plaats voor ca. 15 kinderen.
Voor meer informatie of opgave
peutergymendans@oostwold.com

Het publiek, de sponsoren en de muzikanten waren het eens,
dit was een succes dat voor herhaling vatbaar is. Reden voor
de organisatie om dit dan ook met twee handen aan te
pakken en te proberen hier een jaarlijks evenement van te
maken. De brainstorm is in volle gang en alles wordt in het
werk gesteld om opnieuw in april een Groninger ALSbenefietconcert te organiseren in de Gaveborg van Oostwold.

Strak in het vel, ook tijdens de zomervakantie
Met de heerlijke zwoele barbecueavonden, het naderende
strandweer en de zomerstop van de sportverenigingen
verdiend het lijf ook in de zomermaanden natuurlijk aandacht.
Dit kan ook tijdens de komende maanden in de fitnessruimte
van de Gaveborg. Joeri Wiersma heeft zijn diploma
fitnessinstructeur gehaald en kan u op afspraak begeleiden bij
uw training en een trainingsprogramma in elkaar zetten.
Zonder inschrijfkosten kunt u een maand, twee maand of zelfs
langer fitnessen in de Gaveborg. Een abonnement kost per
maand € 20, een jaarabonnement is €160. U kunt zich
aanmelden in de Gaveborg of door een mail te sturen naar
fitness@gaveborg.nl.
Dagelijks kunt u terecht in de fitnessruimte tijdens de
openingstijden van Attent de GaveSuper en ’s avonds
wanneer het sportcafé geopend is.
Voor meer informatie of opgave
fitness@gaveborg.nl

Even voorstellen
Zoals door de voorzitter in het voorwoord van deze
nieuwsbrief al vermeld, zal ik de redactie van de nieuwsbrief
van de Gaveborg op mij nemen. Ik ben Anja de Vries en zit o.a.
in het bestuur van korfbalvereniging OWK. Samen met mijn
zes medebestuursleden proberen wij onze club zo goed en
gestructureerd mogelijk te runnen. Heel veel dingen pakken
wij samen op, echter ligt mijn prioriteit vooral in de structuur
en de communicatie van en binnen de club. Gezien ik ook de
nieuwe site van Oostwold (www.oostwold.com) heb opgezet
en bijhoud, was de stap voor redactie van deze nieuwsbrief
logisch. Het is voor mij een makkelijke en leuke manier om
nog meer op de hoogte te zijn van het wel en wee van de
Gaveborg en deze ook op nog meer manieren te kunnen
delen. Tips of input voor deze nieuwsbrief zijn altijd van harte
welkom.

Allemaal alvast een hele mooie en zonnige vakantie toegewenst
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