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Van het SDO-bestuur
De zomer zit er weer op. Dat was vorige week goed te merken met
de eerste –en hopelijk laatste– herfststorm van dit jaar. Gelukkig
heeft de Gaveborg en omgeving er niet veel van te lijden gehad.
De afgelopen tijd hebben de vrijwilligers weer flink de handen uit
de mouwen gestoken. Het terras aan de zuidzijde en de jeu de
boules baan zijn weer een flink stuk verder, het veldje naast de
opslagcontainers is betegeld en van de eerste flexkorf voorzien.
Tot onze spijt heeft onze beheerder Leffert Meijer te kennen
gegeven dat hij in maart 2014 geen contractverlenging wil. Hij gaat
namelijk in De Wilp aan de slag. Het bestuur van Stichting
Dorpshuis Oostwold gaat op zoek naar een nieuwe invulling van
deze functie.
Gelukkig is er ook heel veel goed nieuws te vertellen: Meet & Eat is
na de zomer weer goed uit de startblokken gekomen, Pelikaan S en

Ander Gaveborg Nieuws
ACO: Activiteiten Commissie Oostwold
Na het goedbezochte straten-volleybaltoernooi en een filmavond
voor de jeugd heeft de ACO nog diverse activiteiten voor 2013 in
petto:
maandag 11 november 2013
Lampionwedstrijd (sportcafé)
vrijdag 22 november 2013
Dropping
zaterdag 30 november 2013
Sinterklaasintocht
vrijdag 13 december 2013
Kerstmarkt
dinsdag 31 december 2013
Oud- c.q. Nieuwjaarsfeest
Meet & Eat
Na de zomervakantie is ook Meet & Eat
weer opgestart. De enthousiaste ploeg
vrijwilligers onder leiding van Derk
Feenstra heeft iedere twee weken weer
meer dan 40 gezellige gasten aan tafel.
Hiervoor kopen zij in de GaveSuper zowat
alle goederen op die tegen de datum lopen en maken er een
heerlijke maaltijd van. Gezellig samenzijn, goed eten en geen
voedselverspilling. Meet & Eat is op elke woensdag in de oneven
weken van 17:00-19:00 (6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec, 15 jan, 29 jan,
12 feb, 26 feb, 12 mrt, 26 mrt, 9 apr, 23 apr, 7 mei, 21 mei, 4 jun,
18 jun). Noteer deze dagen en meld je aan via info@gaveborg.nl of
de groene brievenbus in de centrale hal van de Gaveborg. En als je
mee wilt helpen met de voorbereidingen kun je dat laten weten via
feenstra.d@home.nl.
Leden Seniorensport en Ouderensoos worden toegezongen
Maandag 11 november om 11:00 komen de groepen van SWS de
Gavelander één voor één langs in de Dartzaal van de Gaveborg. Zij
zullen hier voor de leden van Seniorensport Oostwold en de
Ouderensoos van Oostwold hun mooiste Sint Maartenlied zingen.
Gaveborg ook in de wintermaanden
De Gaveborg is u ook tijdens de winderige en koude maanden van
het jaar graag van dienst.
Meer informatie
Leffert Meijer
Info@gaveborg.nl
06 215 66 774

OWK draaien als een tierelier (we zeggen tegenwoordig liever niet
dat ze lopen als een trein), de GaveSuper heeft m(h)andenvol werk
van de webshop. We hebben een actieve activiteitencommissie, die
onder meer nadenkt over het “x honderdjarig” bestaan van
Oostwold.
Goed nieuws vinden wij ook dat Het Witte Paard weer geopend is.
Wij wensen Robin Rozema en zijn crew veel succes met hun
gezellige en sfeervolle Café Restaurant Het Witte Paard. Als bestuur
gaan wij voor afstemming van activiteiten en samenwerking met
Het Witte Paard. Wij willen eraan werken dat zowel de Gaveborg
als Het Witte Paard een goed bestaan hebben. Elkaar wat gunnen
en kijken waar je samen méér kunt doen. Bijvoorbeeld door
combinatie van de vele zaalruimte in de Gaveborg en de
restauratieve en culinaire kwaliteiten van Het Witte Paard. De
eerste gesprekken zijn wat dit betreft veelbelovend.
SDO bestuur
Uitnodiging zaterdag 7 december, muziek in de Gaveborg
Inmiddels heeft korfbalvereniging OWK het veld al ingeruild voor de
zaal , maar ook voetbalvereniging Pelikaan S. maakt zich klaar voor
de winterstop. Pelikaan S. zal op zaterdag 7 december haar laatste
competitieweekend hebben van het jaar. Op deze laatste
competitiedag, zal een achtkoppige band (waaronder vrijwilliger
van de Attent Klaske Tjeerdsma) twee keer een uur (17:00 en
19:00) optreden in de Gaveborg. Tussen de band door en na het
optreden zal de Gaveborgdisco bestaande uit Roy, Patrick, Tim en
John, zorgen voor muzikaal en feestelijk vertier.
Energielabel voor de Gaveborg
Sinds de laatste nieuwsbrief in juni is natuurlijk onze Gaveborg nog
steeds in ontwikkeling, zo was er op 19 juni een afsluitende
bijeenkomst van het project ‘EPA Dorpshuizen Westerkwartier’ in
de Gaveborg van Oostwold. Bij 17 dorpshuizen is door middel van
een Energie Prestatie Advies (EPA) het energielabel vastgesteld en
zijn maatregelen in kaart gebracht die leiden tot energiebesparing.
Aan het eind van de avond was er een speciale attentie in de vorm
van een ingelijst energielabel van PIT voor Evert van Vliet van de
Gaveborg. De Gaveborg scoorde met een A+ namelijk het hoogste
energielabel van alle deelnemende dorpshuizen.

Sjoelvereniging de Vliegende Schijven
De jaarlijkse feestelijke afsluiting van de
sjoelvereniging de Vliegende Schijven
vond in juli in Appelscha plaats. Na
ontvangst met koffie/thee en gebak werd
er gemidgetgolft. Tijdens een korte pauze
op het terras werd bekendgemaakt dat
Douwe Noordhof (foto) winnaar was van
het midgetgolven en ook van het sjoelen
seizoen 2012/2013. Deze dag werd
feestelijk afgesloten met heerlijk
steengrillen. Het was weer een zeer
geslaagde afsluiting van het sjoelseizoen.

Max Bezema

Voor de complete, originele artikelen en foto’s ga naar www.oostwold.com

Buurtvereniging Erica is actief

Zumba en Aerobic in de Gaveborg

Bezoek aan de suikerfabriek
Op 17 oktober had de Buurtvereniging Erica een excursie in de
suikerfabriek. Er werd vertrokken met dertig personen richting
Hoogkerk. Na ontvangst met koffie/thee werd aan de hand van een
video uitgelegd wat er moet gebeuren voordat suikerbiet tot suiker
is verwerkt. Met een reflecterend hesje, een helm op en een
headset om de gids beter te verstaan, werd de fabriek bekeken.
Het was zeer indrukwekkend, alles in de fabriek gigantisch, de
manier waarop de bieten worden schoongemaakt, de lopende
banden, de snelheid waarmee dit alles gebeurd en de warmte de er
nodig is om het proces te voltooien. Na afloop was er een drankje
en een film over de jaren dertig. Een groot verschil, boeren die met
paard en wagen de bieten kwamen aanleveren en met de schep de
wagens leeg schepten. Weer of geen weer, alles ging gewoon door.
Het was een interessante en indrukwekkende excursie.

Wij, Alfred en Angela zijn de eigenaren van
Dansstudio A&A. Na gedanst te hebben op
hoog niveau in het stijldanscircuit kwam het
besluit om onze passie voor dansen voort
te zetten door groepslessen, workshops en
evenementen in dansstijlen als: Aerobic,
Hiphop, Stijldansen, Streetdance, Latin
Dance en Zumba aan te bieden voor jong
tot oud. Op dit moment zijn we actief in
Oostwold (Aerobic en Zumba) en Aduard.
Nieuwsgierig naar één van de danslessen? Neem contact met ons
op en volg een GRATIS proefles: danstudioaena@outlook.com
www.avanderlaan.zumba.com
Alfred en Angela van Dansstudio A&A

Tuinkeuring
In september vond de jaarlijkse tuinkeuring van de buurtvereniging
plaats. Dit jaar met als motto “wie heeft de zwaarste Turks muts?”.
Elk lid heeft drie zaden ontvangen om op te kweken. Tijdens de
nieuwjaar vergadering zal bekend worden gemaakt wie de winnaar
is geworden.
Max Bezema

SWS de Gavelander viert en knapt op
Feestelijke dag
Woensdag 2 oktober was een feestelijke dag bij SWS de
Gavelander. De ochtend begon met een dans van de kinderen en
de leerkrachten, n.a.v. de meester- en juffendag. De dans werd
gevolgd door de opening van de Kinderboekenweek met een
bezoek van het leesbeest. Vervolgens was het tijd voor twee
demonstraties hondensport en lessen voor de kinderen van
hondenschool Chimié. Kinderen van groep
1 t/m 4 mochten deze dag ook met hun
knuffeldier naar dierendokters bestaande
uit moeders met een achtergrond in de
verpleging. Met echte ziekenhuispullen
aangeboden door het Martiniziekenhuis,
werd de speelzaal een knuffeldierenziekenhuis. De kinderen waren erg onder
de indruk van de deskundigheid van de
dokters. Op de vraag van de dokter wat de knuffel mankeert
vertelde een zesjarige meisje; “nou mijn knuffel voelt zich de
laatste tijd wat slapjes”.
Opknappen
In de herfstvakantie hebben ouders (en kinderen) het schoolplein
aangepakt. Twee dagen lang is er gegraven zodat binnenkort de
kinderen boompjes/struikjes en heggen kunnen gaan planten.
Verzoek verkeer Kerkeweg
Wij willen graag alle inwoners en omwonenden van Oostwold
vragen om op een veilige manier gebruik te maken van de
Kerkeweg. Langs deze route rijden namelijk dagelijks veel jonge en
dus kwetsbare kinderen op de fiets van en naar school. Houd
zodoende voor de veiligheid van deze schoolgaande kinderen
rekening met uw snelheid en de rijrichting op de Kerkeweg.

Bestuurswisseling Jeugdsoos Oostwold e.o.
Na 19 oktober 2013 zal het bestuur van
de jeugdsoos in een andere samenstelling
verdergaan. Na twee succesvolle jaren
met veel leuke activiteiten hebben
Martin Traa (voorzitter) en Robin Rozema
(penningmeester) afscheid genomen van
het bestuur. Er zijn inmiddels al twee vervangers gevonden nl.
Tim IJpma en Simone Heerema. Samen met Kevin van Dellen en
Joeri Wiersma gaan zij vol goede moed een nieuwe periode van
de jeugdsoos tot een succes maken!
19 oktober heeft ook de laatste activiteit plaatsgevonden van
het ''oude'' bestuur. Na boerengolfen in Aduard werd er
gegeten in de Gaveborg en volgde een oktoberfest in 't Witte
Paard. Een hartstikke leuke activiteit met een hartstikke leuke
afsluiter van de dag en avond.
Joeri Wiersma

“Gave Ballen” zoekt geoefende volleyballers
Er is ruimte voor geoefende volleyballers op woensdagavond van
20:00-21:30 in de Gaveborg, bij de "Gave ballen", dames en heren
gemengd. Er wordt niet getraind, maar fanatiek partijtjes gespeeld.
Lijkt je dat leuk, kom dan gerust een keer kijken of vrijblijvend
meedoen. De eerste twee keer is gratis, maar ook als je wilt blijven
is het niet duur.
Jan Boven

Eerste OWK flexkorf geplaatst bij de Gaveborg
Op 10 oktober is door sterke mannen van OWK: Erik Boonstra,
Sjoerd Lap, Pieter Noordhof en Henk Schuitema, één van de twee
flexkorven geplaatst achter de Gaveborg van Oostwold. De
flexkorven die gefinancierd zijn met behulp van de Poiesz-actie,
maar door Pieter vakkundig ontworpen en gemaakt zijn, zijn
gegalvaniseerd en hebben een betonnenpoot gekregen. Vanaf
oktober kan dus alle jeugd uit Oostwold e.o. korfballen op de
flexkorf achter de Gaveborg. Binnenkort ontvangt de SWS de
Gavelander van OWK een drietal korfbalballen, om zo ook gebruik
te kunnen maken van de flexkorf tijdens de pauzes van de
basisschool. Zo snel de bekabeling in orde is en de rest van de
tegels gelegd kan worden, zal de tweede flexkorf tegenover degene
die nu al volop gebruikt kan worden, geplaatst worden.
kv OWK

SWS de Gavelander

Allemaal alvast hele fijne feestdagen toegewenst!!!
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