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Van het SDO-bestuur
Sinds de laatste nieuwsbrief in juni heeft de tijd niet stil gestaan.
Naast de vakantieperiode, waarin de Gaveborg en zijn vrijwilligers
hier en daar even tot rust konden komen, genieten we weer volop
van het weer en de diverse activiteiten die in de afgelopen periode in
en rond de Gaveborg hebben plaatsgevonden.
Het 700 jarig bestaan was in augustus een geweldig feest.
Georganiseerd door de activiteiten commissie, door het dorp en voor
het dorp. Zowel de Gaveborg als het Witte Paard hebben
aangetoond, mede met de inzet van veel vrijwilligers, top locaties te
zijn waar we als dorp trots op mogen zijn. Dit feest heeft wederom
laten zien waar een relatief kleine gemeenschap in en rond Oostwold,
GROOT in kan zijn.
Ook de sportverenigingen hebben de draad na de vakanties weer
opgepakt. OWK is het seizoen begonnen met het altijd goed bezochte
jaarlijkse NienhuisSport Jeugdtoernooi en ook Pelikaan-S is op een
aantal vlakken weer het gesprek van de dag. Waarbij zeker het

Gaveborg Nieuws
Gaveborg-terugblik
De afgelopen maanden stond de Gaveborg weer bol van de
activiteiten. Zo hadden we voor de vakantie het kampioenschap van
Pelikaan-S en in augustus twee fantastische bruiloften, het grote
OWK korfbaljeugdtoernooi, met daarna natuurlijk het prachtige
feestweekend van 700 jaar Oostwold. Twee avonden een afgeladen
Gaveborg! In september stond de Gaveborg centraal in de
sponsortoertocht van ALS Zeeland en een groep van twintig fietsers
heeft kennis gemaakt met het gastvrije Oostwold. Gecombineerd met
een speciale meet & eat, waarbij burgemeester Berend Hoekstra zijn
culinaire kunsten heeft getoond in de keuken, werd het een
waardevolle middag en avond waarbij een deel van de opbrengst van
Meet & Eat naar stichting ALS is overgemaakt. Onder begeleiding van
pop- en rockcoverband “out of office” werd het een swingende avond
en konden de fietsers moe maar voldaan de weldadige rust in de
sportzaal opzoeken.
Met tussendoor een groot aantal bijeenkomsten en vergaderingen
van organisaties buiten Oostwold kunnen we zeggen dat de Gaveborg
ondertussen aardig op de kaart staat.
Er zijn inmiddels al weer enige voetbalfeesten gegeven waarbij onder
ander de knappe bekeroverwinning van Pelikaan-S 1 (4e klasse) op
Viboa 1 (1e klasse ) uitbundig gevierd is. Namens het bestuur van SDO
natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit succes en natuurlijk ook het
tweede elftal (reserve 3e klasse) van harte gefeliciteerd met de
overwinning op Harkemase Boys 2 (reserve 1e klasse).
Gaveborg-vooruitblik
Voor de resterende weken van 2014 staan er al weer tal van
activiteiten op het programma met onder andere:
Vrijdag 12 december

Kerstmarkt in de Gaveborg sportzaal

Zondag 14 december
Workshop kersthapjes met bijpassende
wijnen onder leiding van chef-kok Julia uit Zuid Afrika! Opgeven voor
deze workshop kan nog via Facebook, via info@gaveborg.nl of
gewoon bij Henriëtte.
Woensdag 31 december 2014
Knallend Oud& Nieuw feest met
DJ Beez in de Gaveborg. Aanvang: 1:00. Meer informatie op o.a. de
Gaveborg Facebook pagina.

bekerresultaten van het eerste en tweede elftal een groot
compliment waard zijn.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het buitenterrein. De
containers aan de zuidzijde zijn voorzien van een houtenbekleding en
een dak. In dit traject zal ook het terrein aan de zuidzijde worden
opgeschoond en zullen bouwmaterialen worden verwijderd. Dit met
dank aan een groep hardwerkende vrijwilligers.
Kijkend naar de periode van het jaar gaan we de donkere dagen weer
tegemoet, en zullen de temperaturen ook weer gaan dalen. Dan is het
ook weer tijd om de gezelligheid in huis te halen en samen met
familie en vrienden terug te kijken op 2014 en natuurlijk vooruit
richting 2015. Vanuit onze kant wensen we iedereen een goede en
fijne tijd toe, en maken we ons klaar voor een nieuw jaar Gaveborg in
Oostwold.
Dagelijks bestuur SDO

Website Gaveborg en Oostwold gaan samen!
Sinds oktober is de site van Oostwold.com offline en is de site van de
Gaveborg nagenoeg slapende. Hierdoor wordt de nieuwe
facebookpagina van de Gaveborg intensief gebruikt. Henriëtte
Veldsema en Anja de Vries zijn namelijk druk bezig de websites van
Oostwold en de Gaveborg te combineren. U staat dan ook een geheel
nieuwe site te wachten, waarop Oostwold en haar dorpscentrum: de
Gaveborg, nog beter naar voren komen. Het wordt een efficiënte
vernieuwde site waarop alle informatie actueel is. Het heeft echter
door omstandigheden een kleine vertraging opgelopen, maar wij
hopen zeker voor het eind van het jaar met een geheel vernieuwde
site te komen.
Meet & Eat
Dankzij de kook en dek-vrijwilligers staat er altijd weer een lekkere
maaltijd klaar in de Gaveborg tijdens de Meet & Eat avonden. De
aankomende Meet & Eat avonden zijn:
 Dinsdag 18 november
Aanvang: 17:30
 Woensdag 3 december
Aanvang: 17:30
 Woensdag 17 december
Aanvang: 17:30
In 2015 vanaf woensdag 14 januari en vervolgens alle woensdagen
van de oneven weken.
Graag opgave uiterlijk de maandag voor de Meet & Eat, per mail:
info@gaveborg.nl of rechtstreeks aan Henriëtte Veldsema of Jannie
ter Veer.
Gave-Fitness
Zoals sommige mensen misschien gemerkt hebben zijn er een aantal
gewichtsschijven kapot en inmiddels weggegooid. Nieuwe schijven
zijn besteld en als het goed is al onderweg. Daarnaast zijn we op zoek
naar een monteur voor de Leg-press en onderhoud aan andere
apparaten. Mocht iemand dit zelf kunnen of iemand weten, graag
even melden bij de Gaveborg of aan mij (Joeri Wiersma). Voor andere
vragen of mededelingen over de fitness kun je altijd mailen
(joeriwiersma@hotmail.com) of mij aanspreken.
Graag tot ziens in de Gavefitness!
Meer Gaveborg-informatie
info@gaveborg.nl
06 215 66 774
en binnenkort
via de vernieuwde www.gaveborg.nl en www.oostwold.com

Nieuws uit de verenigingen en omstreken
Sint komt in Oostwold!!!
Na een belangrijke briefwisseling tussen de activiteitencommissie van
Oostwold (ACO) en de organisatiepiet, is overeengekomen dat
aanstaande zaterdag 29 november om 14:00 Sinterklaas zal
aanmeren aan de Munnikevaart in Oostwold. Gezamenlijk zal gelopen
worden naar de Gaveborg waar de Pietendisco met ranja en
pepernoten zal uitmonden in een groot feest. Komt allen hem
verwelkomen en feest mee tijdens de Pietendisco!
Sint ook bij U thuis?
Na de aankomst op zaterdag 29 november, heeft Sinterklaas zeker
niet genoeg van Oostwold en haar omgeving. Net als voorgaande
jaren kunt u dus ook dit jaar met hulp van OWK uw Sinterklaasavond
helemaal compleet maken met een bezoek van de Sinterklaas en zijn
Pieten op vrijdag 5 december. Sinterklaas zal op deze vrijdagavond
tussen 17:00 en 20:00 bij gezinnen uit Oostwold en omstreken
langsgaan, die hem graag willen ontvangen. Bij ieder gezin blijft hij
ongeveer 15-20 minuten. Wilt u een afspraak maken met de
Sinterklaas voor 5 december neem dan contact op met
actie@kvowk.nl.
Jeugdsoos Oostwold en Omstreken
Op zaterdag 11 oktober is de Jeugdsoos O&O
met 38 leden naar Fetenscheune, een
discotheek in Duitsland, net over de grens in
de buurt van Leer, geweest. Na een gezellige
busreis van een uur waren we op plaats van
bestemming. Na vijf uur muziek, gezelligheid,
dansen, een live zanger en een heleboel aardige Duitsers verder, ging
de bus weer huiswaarts. Voor meer foto’s: Facebook.
Onze volgende activiteit, ik hou van Oostwold, is op 15 november in
de Gaveborg. Iedereen is van harte welkom!.
Jeugdsoos Oostwold en Omstreken

Tentoonstelling en Presentatie 700 jaar Oostwold
Al geruime tijd is er een leuke groep “Oostwoldjers” bestaande uit:
Luitzen Boonstra, Jaap Diepstra, Derk Feenstra, Jaap Mulder en Evert
van Vliet, druk bezig met het verzamelen van informatie,
krantenknipsels, foto’s en voorwerpen van en over Oostwold.
Inmiddels heeft de zoektocht geleid tot een indrukwekkend en
boeiende hoeveelheid tentoonstellingsmateriaal. Henk Dousma en
Jose Wobbes, toppers in het ontwerpen, buigen hun hoofden en
bundelen hun krachten om deze boeiende informatie te ordenen en
geschikt te maken voor het grote publiek.
Op zaterdag 10 januari (onder voorbehoud) zal tijdens de
nieuwjaarsborrel in de Gaveborg de tentoonstelling feestelijk
geopend worden.
Al zin in een klein voorproefje, kom dan aanstaande donderdag 13
november om 20:00 naar de Gaveborg voor de presentatie van Jan
Oldenhuis, oud-medewerker van de Groninger Archieven. Hij zal een
presentatie geven over de geschiedenis van Oostwold. Entree: €3,-(inclusief twee koffie/thee).
Laatste oproep behoud graven Oostwold
14-10-2014
In verband met de slechte onderhoudstoestand van meerdere
grafmonumenten op de gemeentelijke begraafplaatsen zo ook in
Oostwold doet de gemeente Leek een laatste oproep aan
belanghebbenden om de grafmonumenten te onderhouden of te
herstellen. De slecht onderhouden graven zijn gemerkt met een gele
sticker. Als de gemeente Leek vóór 1 januari 2015 geen reacties heeft
ontvangen, worden de slecht onderhouden grafmonumenten
verwijderd. Het is daarbij ook mogelijk dat het graf geruimd wordt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
begraafplaatsadministratie van de gemeente Leek, tel.(0594)551515.

Verkort verslag van ALS-fietser over aankomst in Oostwold
(http://www.alszeeland.nl)
30 september, etappe 4, Hengelo-Oostwold…..Oostwold bereiken we
om 5 uur! En wat een geweldig ontvangst, ook hier weer. Een enorme
affiche heet ons welkom. In het Multi Fuctioneel Centrum Gaveborg
worden we warm ontvangen. Een accommodatie waar vele
gemeentes jaloers op kunnen zijn. We krijgen stretchers en
handdoeken aangereikt en kunnen ons bedje spreiden in de
sportzaal. De burgemeester en een ploeg vrijwilligers hebben gekookt
en om 18:00 schuiven we aan bij een heerlijk maal met tachtig andere
inwoners van Oostwold bij de activiteit Meet en Eat. Een deel van de
opbrengst van de maaltijd is voor… ALS. ………. Om 20.00 uur treedt
de Pop & Rockcoverband “Out of Office” op zodat de avond swingend
wordt afgesloten. …. Wat zullen we lekker slapen. …
1 oktober …. etappe 5, Oostwold-Zurich (Surch). Na de geweldige
ontvangst gisteren, was er vandaag ook door de lokale vrijwilligers
voor een geweldig ontbijt gezorgd. Na een rustige nacht met niet te
veel verstoringen, rolde iedereen zo rond een uur of zeven uit de
veldbedjes. …….Na nog kort getuige te zijn geweest van de peutergym
in de zaal waar vlak daarvoor nog 18 mensen een slaapplek hadden,
maakten we ons op om te gaan vertrekken, maar pas na wederom
een fotomoment en uitzwaaien door de medewerkers van de
eveneens in de Gaveborg gevestigde Attent supermarkt.
Oostwold in ontwikkeling
Naast een aantal huizen die te koop zijn dan wel verkocht, zijn er
tevens diverse vrije kavels voor vrijstaande woningen te koop in
Oostwold, zoals bijvoorbeeld:
 Watermolen 2, 705 m2, € 101.700, grondwaarde bij erfpacht
€82.810,
 Polderweg 3, 745 m2, € 107.400, grondwaarde bij erfpacht € 87.521
 Lageland 2, 675 m2, € 97.500, grondwaarde bij erfpacht €79.339
 Polderweg 2, 850 m2, € 122.400, grondwaarde bij erfpacht €99.917
 Lageland 4, 600 m2, € 86.700, grondwaarde bij erfpacht €70.413
 Hoofdstraat (kavel OE2), 892 m2, € 23.050,
grondwaarde bij erfpacht €100.867
 Polderweg 1, 665 m2, € 96.000,
grondwaarde bij erfpacht €78.099 (hierop is
een optie)
Genoemde prijzen zijn vrij op naam (VON),
dus inclusief riolering en inrit, 21% btw,
notariskosten voor de akte van levering en
kadastrale inmeting. Voor alle kavels zijn de Algemene voorwaarden
voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Leek van
toepassing.
Daarnaast zijn er grote plannen in ontwikkeling voor de kavels bij de
Gaveborg van Oostwold. Hier komen twaalf zeer betaalbare en
energiezuinige rij- en hoekwoningen vanaf €140.000 v.o.n.. of vanaf
€115.000 v.o.n. als je kiest voor de Leekster Erfpacht.
 Samen met de architect bepaal je hoe jouw woning er uit ziet
 Vrije indeling, nu en in de toekomst (levensloopbestendig)
 Diepe tuin met berging
 Ruime woonkamer met vide
 keuze voor 1, 2 of 3 slaapkamers
 Goed geïsoleerd en onderhoudsarme installatie
 Vloerverwarming
 Woonoppervlakte: 100 m²
 Inhoud: 395 m³
Meer informatie: www.briljantwonenoostwold.nl
Tot ziens in de maart-editie van deze nieuwsbrief! Eerder op de hoogte blijven?
Houd dan de opening van de vernieuwde sites in de gaten:
www.gaveborg.nl en www.oostwold.com
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