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Van het SDO-bestuur
In de laatste nieuwsbrief van maart 2014 werden de nieuwe
beheerders voorgesteld. Yvonne en Henriette Veldsema hebben de
eerste vuurdoop gehad, en na iets meer dan vier maanden kunnen
we stellen dat beide dames de wind er goed onder hebben. Mede
door hun enthousiasme is het aantal vrijwilligers weer gestegen en
zien we veel nieuwe en bekende gezichten in de Gaveborg. Beide
dames, maar ook Kor Veldsema zijn in mei geslaagd voor de cursus
Sociale hygiëne. Ook de IVA cursus voor vrijwilligers, waarin
Instructies voor Verantwoord Alcohol gebruik zijn gegeven, is door
veel vrijwilligers succesvol gevolgd.
Het goede gevoel wat er heerst in de Gaveborg is er ook bij het
bestuur. Afspraken worden nagekomen en mensen en verenigingen
weten de Gaveborg te vinden.
Aan de zuidzijde wordt momenteel druk gewerkt aan de overkapping
van de containers. Omdat de bestrating en groenvoorziening
inmiddels ook is geregeld zullen we de zuidzijde dit jaar gaan
opleveren en kunnen we ons meer dan nog in het verleden gaan

richten op het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de
Gaveborg. Vrijwilligers bedankt, Zonder vrijwilligers geen Gaveborg.!!
De jaarvergadering voor 2014 staat gepland op 30 juni. Alle AB-leden
krijgen hiervoor natuurlijk nog een uitnodiging toegestuurd. Zet de
datum alvast in je agenda.
Ook op sportief gebied zijn er successen te melden. Pelikaan S heeft
een mooi seizoen afgesloten met een overtuigend kampioenschap.
Wij feliciteren de club hiermee van harte en wensen hen als nieuwe
vierdeklasser ook in het volgende seizoen heel veel succes. OWK
toonde veel inzet en strijdlust en wist zich te handhaven in de eerste
klasse. Ook hiervoor onze hartelijke felicitaties en natuurlijk ook voor
de andere teams van OWK die een kampioenschap wisten te behalen.
Nu juni is aangebroken staan de meeste activiteiten op een laag pitje
en maken we ons op voor de zomervakanties. Geniet ervan en
hopelijk zien we elkaar na de vakantie weer terug in de Gaveborg.
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Vakantie Gaveborg
Tijdens de bouwvak (21 juli t/m 10 augustus is de Gaveborg gesloten.
Wil je zeker zijn dat er iemand is in de vakantie buiten de bouwvak
om neem dan even contact op: 06 215 66 774 en info@gaveborg.nl

Oranje kijken in de Gaveborg
13-18-23 juni 2014 e.v.
Ook de Gaveborg zal tijdens het WK de wedstrijden van het
Nederlands elftal live uitzenden. Met lekkere (Braziliaanse) hapjes
willen we er een feestje van maken. In het gezellig versierde sportcafé
zal onze nationale trots op de voet gevolgd worden. Tijdens de
wedstrijddagen kunt u vanaf 18:00 genieten van een speciaal menu.
We hopen natuurlijk dat “Onze Jongens” de finale halen en
uiteindelijk Wereldkampioen worden. Iedereen is van harte welkom.
De eerste wedstrijden worden gespeeld op: vrijdag 13 juni - 21:00
(Spanje-Nederland), woensdag 18 juni - 18:00 (Australië-Nederland),
maandag 23 juni-18:00 (Nederland-Chili). Tot vrijdag 13 juni!
High Tea
zondag 29 juni 2014
Op zondag 29 juni verwelkomt de Gaveborg u graag om 14:30 voor
een High Tea. Met lekkere verse en eigengemaakte hapjes willen we
er een gezellige middag van maken. Bij minimaal 10 deelnemers zal
deze gezellige middag doorgang vinden. Opgave kan door een mailtje
te sturen naar info@gaveborg.nl. Kosten bedragen slechts € 10,-- per
persoon. We zien u graag op 29 juni!
Ladies Night
vrijdag 27 juni 2014
Vrijdagavond 27 juni 2014…een primeur in de Gaveborg. Dan vindt de
eerste Ladies Night plaats in de Gaveborg. Van 19:30 tot 22:30 zal het
sportcafé het decor zijn voor diverse standhouders die op deze eerste
Ladies Night hun producten zullen presenteren. We willen graag een
gevarieerd aanbod van creativiteit, knutselwerk, verzorging, kleding
en hobby aanbieden en zijn nog op zoek naar bedrijven, kleine
ondernemers en handige huisvrouwen die een stand willen
verzorgen. Opgave en meer informatie: eltina_rasker@hotmail.com.
Kosten standhuur: € 5,--.
Naast deelnemers willen we natuurlijk ook graag bezoekers en
daarom nodigen we van harte alle belangstellenden uit om tijdens
deze Ladies Night een kijkje te komen nemen. Het belooft een leuke
en gezellige avond te worden.
Meet & Eat start weer op 10 september (oneven weken)
Afgelopen woensdag 5 juni was de laatste Meet & Eat van het
seizoen. De eerstvolgende Meet & Eat zal plaatsvinden op woensdag
10 september en vervolgens alle woensdagen op de oneven weken.
Noteer deze dagen en meld je aan via info@gaveborg.nl of de groene
brievenbus in de centrale hal van de Gaveborg.
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29- 30 augustus ---> Dorpsfeest Oostwold!
“Oostwold 700 jaar door de eeuwen heen”
Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus zal Oostwold en omstreken vieren
dat Oostwold 700 jaar bestaat. De activiteitencommissie van
Oostwold heeft, om dit gezamenlijk te vieren, een leuk programma in
elkaar gezet. Hier een greep uit het programma: Tenzij anders
aangegeven zijn de activiteiten in of bij de Gaveborg van Oostwold.
Vrijdag 29 augustus, 1e dag van het dorpsfeest van Oostwold:
13:00- 15:30: Spelletjes voor de basisschoolkinderen
15:30-18:30: Zomermarkt
(13:00 – 22:00 Kermis)
18:00-22:00: Stratenvolleybaltoernooi Oostwold e.o., Jeu de Boules
Toernooi en Buitenterras
21:30-01:00 Oud Oostwoldjers draaien in de Gaveborg: DJ Dennis
Dousma, DJ Sijtse de Jager en DJ Date Jonkman
21:30-01:00 Muziektrio in Café Restaurant ‘t Witte Paard)
Zaterdag 30 augustus, 2e dag van het dorpsfeest van Oostwold:
10:30-12:00 Optocht door Oostwold ‘Oostwold 700 jaar door de
eeuwen heen’ met Harmonie Concordia
12:00-13:30 Matinee
(12:00-21:00) Kermis
13:30-15:00 Ontvangst reünisten in Café Restaurant ‘t Witte Paard
15:00
DVD Oostwold 700 jaar door de eeuwen heen’
16:00-17:00 Rondleiding door de Gaveborg/SWS de Gavelander
14:00-17:00 Oud Hollandse spelletjes voor 12 jaar en ouder
17:30-21:30 Barbecue voor iedereen (dorpsbewoners en reünisten
e.d.) met Shantykoor in Café Restaurant ‘t Witte Paard
21:00 – 01:00 Feest met Top Coverband ´Switch`
In juni komt de actiecommissie langs de deuren met de kaartverkoop
in verband met de BBQ en het afsluitende feest met coverband
Switch. Zoals u ziet een gevarieerd aanbod aan vertier voor jong en
oud. Wij zijn echter nog op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen
bij de diverse onderdelen zoals bijvoorbeeld de spelletjes. Wil je de
activiteitencommissie helpen, mail ons g.j.zondervan@rug.nl. Verder
zijn we op zoek naar een enthousiasteling(en), die op de vrijdagavond
het Jeu de Boules toernooi voor 55+ wil organiseren. Wie biedt?
ActieCommissie Oostwold aco@oostwold.com

Nieuws uit de verenigingen en omstreken

Sporten voor jong en ouderen in Oostwold

"We zijn de 80 reünisten gepasseerd................”Er kan nog meer bij"
Tijdens het dorpsfeest voor het 700-jarig bestaan van Oostwold, zal
op zaterdag 30 augustus een reünie van beide lagere scholen: OBS De
Gavehoek (voorheen OLS), en CBS De Oleander (voorheen school met
de bijbel), plaatsvinden. Voor meer informatie over de reünie, het
programma en de kosten, ga naar www.oostwold.com of neem
contact op met onderstaande personen. Tevens is hier een actuele
deelnemerslijst opgenomen. Aanmelden kan nog. Blijkt dat er weinig
oud klasgenootjes komen dan is afzeggen op een later tijdstip
mogelijk, dus geef je op (minimale leeftijd 21 jaar).
Opgave kan door naam en geboortedatum door te geven:
• Voor leerlingen, leraren en leraressen van OBS de Gavehoek
(voorheen OLS): obsdegavehoek@hotmail.com of 0591 222839
(Herma Hermsen)
• Voor leerlingen, leraren en leraressen van CBS de Oleander
(voorheen school m/d Bijbel): reunieSMBoostwold@outlook.com
of 0594750524 (Jolanda Alkema)

Peutergym en -dans
Na een jaar peutergym kan geconcludeerd worden dat peutergym in
Oostwold een succes is. Op de woensdagochtend van 9:00 tot ca.
10:00 spelen, bewegen en dansen kinderen t/m 4 jaar samen met hun
ouders/verzorgers op alle mogelijke manieren. Ongeveer één keer
per maand wordt de peutergym gecombineerd met een speciale
gymles met groep 1 en 2 van SWS de Gavelander. Dit is altijd erg
gezellig. Ook kinderen van de Villa hebben dit seizoen meegedaan. Als
de peuters naar school gaan, is door leeftijd en het tijdstip deelname
aan peutergym helaas niet meer mogelijk. Kinderen van ca. 4-6 jaar
kunnen dan verder spelen tijdens kabouterkorfbal. Ook hier zijn
vooral plezier maken, spelletjes, samenwerken en balvaardigheid
vaardigheden die ontdekt en verbeterd worden.
Voor meer informatie en opgave:
• Peutergym & -dans: €10,- per kind voor 12 lessen (2e kind zelfde
gezin €5,-), peutergymendans@oostwold.com
• Kabouterkorfbal: €12,50 per kind per jaar, info@kvowk.nl
Even voorstellen nieuwe trainer Seniorensport Oostwold
Graag stel ik mezelf even kort aan u voor.
Mijn naam is Hendrik Planting en ik geef
vanaf januari jl. elke maandagochtend
(10:00-11:00) met veel plezier seniorensport in de Gaveborg van Oostwold. Ik ben
opgegroeid op Vlieland en op die manier al
vroeg in aanraking gekomen met sport en bewegen. Ik heb van mijn
passie mijn werk kunnen maken door te studeren aan het CIOS en
Sport&Gezondheid aan de Hanze Hogeschool. Tegenwoordig werk ik
bij Sportcentrum Leek als beweeg- en leefstijladviseur en Personal
Trainer. Daarnaast verzorg ik individuele- en groepstrainingen om de
gezondheid en het welzijn van mijn cliënten te bevorderen. Voor
meer informatie kunt u gerust contact met mij opnemen. Dit kan
door te mailen naar hp.fitness-wellness@hotmail.com
Voetbalvereniging Pelikaan S. gepromoveerd
Op bezoek bij Rood
Zwart Baflo werd op 15
april jl. Pelikaan S 1 met
een 1-3 over-winning
kampioen in 5de klasse.

Koningsdag en Groninger ALS dag in Oostwold
Koningsdag dit jaar had verschillende
betekenissen. In eerste instantie begon deze
dag met het vieren van de verjaardag van de
Koning door middel van o.a. de jaarlijkse
rommelmarkt, die dit jaar weer plaatsvond in
de Ericalaan. De Jeugdsoos O&O was zeer populair met haar “Café
van de eeuwige Jeugd (soos)”. s ’Middags volgde de zeskamp en werd
afgesloten met de denktank.
Ten tweede werd in de Gaveborg vanaf het middaguur de Groninger
ALS dag gehouden. Een festival, voor één van de meest ernstige en
invaliderende aandoening van het zenuwstelsel. Dit Festival is
gecombineerd met Koningsdag-festiviteiten. Ondanks de ernst van de
verschrikkelijke ziekte is het toch mogelijk gebleken om een prachtig
feest te organiseren waar op gepaste wijze veel aandacht is geweest
voor ALS. ALS afdeling Groningen kijkt terug op succesvolle 2e
Groninger ALS dag. Met dit festival genereerd afdeling Groningen
geld voor meer onderzoek naar de nog tamelijk onbekende ziekte. In
september zal afdeling Zeeland met een sponsor fietstocht Oostwold
aandoen. Oostwold zal fungeren als pleisterplaats voor de fietsers.
Meer hierover zal de komende tijd te lezen zijn in landelijke en
regionale media.
Nogmaals bedankt, namens de stichting GroningerALSdag: Gerlof
Langhout, Abel Evertz, Johan van der Horn en José Wobbes-van der
Horn.
www.groningeralsdag.nl
Vrouwen van deze tijd
Vrouwen van deze tijd is een vereniging van Oostwold die momenteel
bestaat uit 23 leden. In de periode september tot en met april komen
wij iedere 2e dinsdag van de maand van 19:30 tot ca. 22:30 samen in
de Gaveborg. Voor deze avonden nodigen wij vaak iemand uit die iets
interessants of leerzaams vertelt over alle mogelijke onderwerpen.
Daarnaast is er één keer in het seizoen een knutselavond onder
leiding van Willeke Wobbes en in augustus wordt er een High Tea
georganiseerd bij iemand in de tuin. In de maand mei is er voor de
liefhebbers een fietstocht. 13 mei jl. zijn we met elf dames op de fiets
naar de Hortus in Haren geweest.
Elk jaar wordt het seizoen afgesloten met een reisje. Op 23 mei jl. zijn
we met een Dalstra-busreis naar het Rijksmuseum en de Jordaan in
Amsterdam geweest. Interesse? Je bent welkom. Kom eens een kijkje
nemen of neem contact met ons op.
Namens het bestuur: Alie Kamstra, tel.: 050 5515885

Meer Gaveborg-informatie
info@gaveborg.nl

06 215 66 774

Facebook: Pelikaan S

Korfbalvereniging OWK sluit seizoen positief af
Er staat een welverdiende vakantie voor OWK voor de deur. Het
behoud van de 1e klasse voor de OWK-selectie, goede tweede plaats
voor OWK 2, kampioenschap en promotie voor het derde en ook de
jeugd deed het met twee kampioenschappen en twee 2e plaatsen, erg
goed dit seizoen. Ook was OWK dit seizoen weer vertegenwoordigd in
de jeugdselectieteams van Groningen en van Noord. De OWK-ers
speelden zodoende opnieuw niet alleen in (Noord)Nederland, maar
ook in de Benelux haar wedstrijden.
Bij korfbalvereniging OWK staat een goede teamindeling hoog in het
vaandel. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende spelers zijn die
ieder op hun eigen niveau met en tegen leeftijdsgenoten kunnen
spelen. Deze visie geldt echter niet alleen voor OWK. Dit blijkt wel uit
de samenwerking die OWK heeft vormgegeven met een tweetal
buurtverenigingen, te weten ODA voor de jeugd en Zunobri voor de
Midweek. OWK kijkt dan ook uit naar het volgende seizoen met weer
veel nieuwe uitdagingen voor Jong en Oud bij korfbalvereniging OWK.
Alle OWK-ers zullen weer in wedstrijdverband binnen de lijnen zijn
tijdens het 19e OWK Jeugdtoernooi dat op zaterdag 23 augustus 2014
plaats zal vinden op de Gaveborgvelden van Oostwold.
bestuur@kvowk.nl

www.gaveborg.nl

www.kvowk.nl

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