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Van het SDO-bestuur
We zijn alweer een mooi stukje het nieuwe jaar ingegleden. Al moet
dit laatste woordje niet al te letterlijk genomen worden. Want we
hebben nauwelijks een winter gehad. Maar in en om de Gaveborg is
er weer veel gebeurd. Om te beginnen feliciteren we Pelikaan S als
terechte winnaar van het Leekster Voetbal Gala. En ook op het veld
doet de club het erg goed en staat overtuigend bovenaan. Ook
korfbalvereniging OWK timmert aan de weg.
Graag feliciteren wij hun met hun kampioenschap in de zaal en de
bijbehorende promotie naar de eerste klas. Op het veld heeft OWK
nog een lastige klus te gaan, hier moeten nog wat punten gepakt
worden om het behoud van de eerste klas veilig te stellen. Wij
wensen hun dan ook bij op het veld veel succes.

Ook ons aller Gavesuper doet van zich spreken. Met een nieuwe
bedrijfsleider en op 20 maart een ledenavond als primeur. Daar wil je
bij zijn. En - last but not least - ook SDO zat niet stil. Naast het vele
werk binnen het gebouw, verzetten de vrijwilligers ook buiten
letterlijk bergen werk. Om maar even te noemen: de berging met de
zeecontainers werd omgetoverd tot een goed uitziend en fraaie
berging. Daarnaast werden de zandbakken bij de school en de opvang
van schoon vers zand voorzien en werden de overtollige
bouwmaterialen bij de berging afgevoerd. Complimenten voor het
hele vrijwilligerslegioen van de Gaveborg!
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u vaak en goedgemutst in ons
aller Gaveborg te treffen..
Dagelijks bestuur SDO

Gaveborg terugblik
Opgeruimd staat netjes
Eind 2014 is de buitenberging voltooid. De twee aanwezige
zeecontainers zijn van een nette houten wand en een dak voorzien.
Achter de Gaveborg lag nog het een en ander aan overgebleven
bouwmaterialen, puin en dergelijke. Dat is de afgelopen maand
allemaal opgeruimd. Wat bewaard moest blijven, is in de berging
gezet en ruim 12 ton is afgevoerd. Een ploeg vrijwilligers heeft de
afgelopen maanden dus de handen flink uit de mouwen gestoken. Ze
hebben ook nog de zandbakken van de school en de opvang van
nieuw zand voorzien. En een modderig perkje bij het korfbal- en
voetbalveld is bestraat.
Volgeboekte Gaveborg
Zaterdag 7 maart j.l. was de Gaveborg voor het eerst in 2015 weer
helemaal “volgeboekt”. Van ’s morgens negen uur tot ’s avonds zeven
was het een komen en gaan in ons Multifunctioneel Centrum van
Oostwold. Diverse voetbalwedstrijden, een kinderfeestje met
dansclinic in de sportzaal en de speelzaal, een etentje van de jongste
korfbaljeugd en een spelmiddag van de iets oudere korfbaljeugd in de
de sooszaal en natuurlijk het dakterras waren de dagactviteiten. ’s
Avonds was er een daverend feest in de grote zaal met DJ Beez, Dj
Lady S en Robin Tinge. Een zeer geslaagde dag die met dank aan alle
vrijwilligers vlekkeloos is verlopen!

Gaveborg vooruitblik
Natuurlijk staat er ook de komende tijd weer veel op het programma.
NL doet
Op zaterdag 21 maart doet de Gaveborg
natuurlijk weer mee met het landelijke NL Doet
project van het Oranjefonds.
Deze keer willen we graag het terrein rondom
de Gaveborg weer een schoonmaakbeurt
geven, door oa. de bloemperken weer te
vullen, de groene aanslag en onkruid
verwijderen, en de bankjes weer strak in de lak te zetten. Kortom
genoeg te doen om weer gezellig met elkaar te klussen. We starten
om 9:00 uur, voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Wil je meehelpen dan kan je je opgeven bij Henriëtte of Yvonne
Veldsema: info@gaveborg.nl.
Tot zaterdag 21 maart

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
eerstvolgende Meet & Eat avond is: Woensdag 25 maart, aanvang:
17:30, 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.
Ladies Night
Op vrijdag 27 maart wordt er voor de tweede keer een Ladies Night
georganiseerd door Nagelstudio Eltina, de voorbereidingen zijn in
volle gang.
PanMagic
In het weekend van de Ladies Night
(27 t/m 29 maart) hebben we drie
dagen lang Steelband “PanMagic” op
bezoek. Zij houden in en bij de
Gaveborg
hun
werkweekend.
Oostwold zal dit weekend zodoende
regelmatig getuige zijn van zomerse klanken in en rondom de
Gaveborg. Hun werkweekend wordt afgesloten op zondag 29 maart
(aanvangstijd volgt) met een concert met medewerking van zanger
Burdy, in de sportzaal van de Gaveborg. Dit concert is toegankelijk
voor iedereen voor een bescheiden entree van €5,-- voor
volwassenen en tot 16 jaar €3,--.
Gaveweek
In de laatste week van de
zomervakantie (10 t/m 14 augustus)
wordt er een kinderspeelweek
georganiseerd de ‘Gaveweek’. Deze
week staat het thema huttenbouwen
centraal. Naast huttenbouwen worden er een tal van andere
activiteiten georganiseerd. Voor de Gaveweek zijn we nog opzoek
naar vrijwilligers die een groep jeugd wil begeleiden gedurende de
week. Verder hebben we heel veel hout nodig om de hutten te
bouwen. Heb of ken je iemand met sloophout, pallets of ander hout
laat het dan weten. We zullen een depot plaatsen waar we al het
hout kunnen opslaan tot de Gaveweek. Meer informatie volgt.

Eerder op de hoogte blijven dan de volgende nieuwsbrief van juni 2015? Houd dan de opening van de vernieuwde site www.gaveborg.nl en www.oostwold.com in de gaten

ActiviteitenCommissie Oostwold (ACO)

GaveSuper

Naast de eerder genoemde activiteiten vinden er natuurlijk nog meer
leuke evenementen plaats in de Gaveborg en Oostwold.
Koningsdag op maandag 27 april met afsluitend ALS dag
Op 27 april wordt Koningsdag gevierd. Overdag zijn er diverse leuke
en gezellige activiteiten met van 10:00 -12:00 een vrijmarkt/braderie
in de Ericalaan. Jong en oud, haal de oude spulletjes van zolder, neem
zelf een tafel mee en zet alle spullen
te koop die je kwijt wilt! ACO zorgt
in ieder geval voor een standje met
koffie, thee, limonade en lekkers,
maar je mag zelf natuurlijk ook
heerlijke
cakejes
maken
en
verkopen. Doe allemaal mee en dan
wordt het een gezellige boel.
Van 14:00-16;30 uur is op de velden
van de Gaveborg the Clash of the
streets. Alle straten van Oostwold
strijden tegen elkaar in de ‘clash of
the streets’. Zij laten zien wat ze
waard zijn bij een drietal superspelen
waaronder levend tafelvoetbal, ook
de slimmerds van de straten kunnen
hun kunsten weer vertonen in de
Quiz.
Opgeven kan bij de
coördinatoren, maar zij komen ook nog vragen natuurlijk.

straat-

Vanaf 18:00 start de ALS benefietavond die georganiseerd wordt
i.s.m. het ALS team Groningen en beginnen de bands te spelen.
Tijdens deze muziekavond zal er een tombola worden gehouden. Een
deel van de opbrengst van de avond wordt geschonken aan ALS
Nederland om meer onderzoek mogelijk te maken.
Pubquiz
De ACO organiseert op vrijdag 17 april om 20:30 de eerste pubquiz in
het Sportcafé van de Gaveborg.
Kom
in
een
team
vragen
beantwoorden die door onze superquizmasters gesteld worden. Je kunt
zelf een team samenstellen, maar je
mag ook gewoon binnenwandelen en
dan word je in een team van
maximaal vijf personen ingedeeld.
De quiz bestaat uit verschillende
rondes waaronder een geluidsronde
en een plaatjesronde. De vragen
kunnen over van alles en nog wat
gaan, maar vaak is er een grote rol
weggelegd voor actualiteiten, muziek, film, reizen en – uiteraard –
drank. Stel nu alvast je team samen van maximaal vijf personen en
kom quizzen op vrijdag 17 april.

Gave-Fitness
Vanaf 11 maart zullen er nieuwe crosstrainers te vinden zijn in de
fitness. De wens lag er al langer, nu is ook de mogelijkheid en de kans
gekomen ze aan te schaffen. Ook zal er gekeken worden naar posters
die we in de fitness kunnen hangen. Voor vragen of mededelingen
over de fitness kun je altijd mijn aanspreken of mailen
(joeriwiersma@hotmail.com)
Graag tot ziens in de Gavefitness!
Via de websites www.gaveborg.nl / www.oostwold.com en
Facebook pagina wordt u op de hoogte gehouden van alle
activiteiten in en rond de Gaveborg en Oostwold.
Meer informatie over activiteiten of over de huur van velden of
ruimten info@gaveborg.nl, 06 21566774 en binnenkort via de
vernieuwde websites: www.gaveborg.nl en www.oostwold.com

De supermarkt van Oostwold, de GaveSuper is naast de Gaveborg een
belangrijk centrum en faciliteit voor ons dorp. Klanten, leden en
vrijwilligers zijn hierin van essentieel belang, de komende tijd staan
deze mensen dan ook centraal in de verdere ontwikkeling van de
GaveSuper.
Klantendag en Ledenavond GaveSuper
De GaveSuper dankt zijn bestaan aan haar klanten, leden en
vrijwilligers. Op vrijdag 20 maart a.s. worden zij extra verwend.
Verschillende leveranciers stellen probeer-producten beschikbaar en
er zullen hapjes en een drankje klaar staan. Dat wordt een
SuperGavedag. De GaveSuper nodigt al haar klanten en
geïnteresseerden uit om op deze dag tussen 8.00 en 16.00 uur langs
te komen. Vanzelfsprekend kan iedereen op deze dag ook gewoon
zijn of haar boodschappen hier doen.
De leden en de vrijwilligers van de Coöperatieve Supermarkt
GaveSuper nemen een bijzondere plaats in. Zonder de leden zou er
helemaal geen GaveSuper zijn! En zonder de vrijwilligers zou de
GaveSuper niet gerund kunnen worden. Daarom houdt de GaveSuper
op 20 maart speciaal voor de leden en vrijwilligers van 18.00 – 21.00
uur een ‘ledenavond’. Op alle boodschappen die tijdens de
ledenavond gedaan worden, (dus niet tijdens de normale
openingstijd), krijgen zij 10% korting!
Bent u nog geen lid van de coöperatie? Met een éénmalige inleg van
€ 99 kunt u lid worden en de basis van de GaveSuper versterken. Als u
vóór 20 maart 2015 18.00 uur lid wordt, hebt u ook toegang tot de
ledenavond. Aanmeldingsformulieren in de GaveSuper.
Bent u nog geen vrijwilliger bij de GaveSuper? Als u zich vóór 20
maart 2015 18.00 uur bij Corrie Stolwijk als vrijwilliger aanmeldt, hebt
u ook toegang tot de ledenavond. Het telefoonnummer van Corrie is
verkrijgbaar bij de GaveSuper.
Nieuwe bedrijfsleiding in de GaveSuper
Misschien is het al opgevallen: de bedrijfsleiding van de GaveSuper is
gewijzigd. Sinds 1 januari 2015 is Bé Smit twee dagen per week
bedrijfsleider. Hij wordt daarin een dag per week bijgestaan door Jan
Stokroos. Om ook op langere termijn in goede bedrijfsleiding te
kunnen voorzien, is Kor Veldsema onlangs begonnen aan de opleiding
voor bedrijfsleider. Dit is een werk-leertraject waarin hij begeleid
wordt door Bé en cursusdagen heeft in andere supermarkten van de
Spar/Attent. Kor zal dus ook regelmatig in de GaveSuper actief zijn.
Wij proberen de GaveSuper mee te laten groeien met de behoeften
van onze klanten. Hebt u suggesties voor verbeteringen in de
GaveSuper? Geef ze alstublieft door aan de genoemde mensen of aan
één van de vrijwilligers.

ONLINE
Website Gaveborg en Oostwold bijna klaar
Het heeft wat voeten in de aarde gehad en door een grote technische
storing heeft het iets op zich moeten laten wachten, maar de
websites van www.gaveborg.nl en www.oostwold.com zijn bijna
zover om weer de lucht in te gaan. Wij houden u op de hoogte!
Digitale nieuwsbrief
Naast deze papieren nieuwsbrief van
de Gaveborg, die driemaal per jaar
uitkomt, zal ook via de websites van
de Gaveborg en Oostwold weer een
digitale nieuwsbrief uitkomen.
Zo snel de nieuwe gecombineerde
websites van Oostwold en de Gaveborg online zijn zullen de oud
digitale nieuwsbrief ontvangers opnieuw benaderd worden om zich
weer aan te melden. Wilt u ook op deze manier op de hoogte
blijven… geef u dan op en stuur een mail naar:
nieuwsbrief@oostwold.com en wij zorgen ervoor dat u regelmatig op
de hoogte wordt gehouden van de nieuwtjes van Oostwold en de
Gaveborg.

Nieuws uit de verenigingen en omstreken
Burgemeester en Wethouders van Leek bezoeken Oostwold
Op donderdag 26 maart 2015 om 20:00 brengen burgemeester en
wethouders van Leek een kennismakingsbezoek aan Oostwold. Het is
na Enumatil en Zevenhuizen het derde bezoek in een reeks langs alle
dorpen in de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in
multifunctioneel centrum De Gaveborg, De Boomgaard 1. Hierbij zijn
alle dorpsbewoners van harte welkom.
Na een kopje koffie of thee stellen burgemeester B.C. Hoekstra en de
wethouders R. Honnef, H.J. Morssink en B. Plandsoen zich voor en
vertellen ze welke onderwerpen zij in hun portefeuille hebben.
Verder worden de belangrijkste onderwerpen toegelicht die de
komende tijd op de gemeentelijke agenda staan. Daarna kunnen
inwoners in gesprek gaan met de collegeleden over onderwerpen met
betrekking tot gemeentelijk beleid of onderwerpen die betrekking
hebben op het dorp. De bijeenkomst wordt afgesloten met een
informeel drankje.
Voorafgaand aan de bijeenkomst gaat het college met een kleine
delegatie uit Oostwold door het dorp voor een korte schouw, om ter
plekke op de hoogte te worden gebracht van eventuele knelpunten.

Nieuwbouwbeurs gemeentehuis Leek
Op zaterdag 28 maart 2015 kunt u tussen 11:00 - 15:00 gratis de
tweede editie van de nieuwbouwbeurs in het gemeentehuis van Leek
bezoeken.
Architecten,
projectontwikkelaars,
makelaars,
hypotheekadviseurs en gemeenteambtenaren zijn dan aanwezig om
vrijblijvend te adviseren over alle nieuwbouwmogelijkheden in de
dorpen Oostwold, Leek, en Tolbert.
Wethouder Rien Honnef: “De gemeente biedt woningzoekenden in
onze gemeente een grote variatie aan vrije kavels en
nieuwbouwwoningen in alle prijsklassen: van starterswoningen en
seniorenwoningen tot ruime en riant liggende vrije kavels. Er wordt
volop gebouwd, zowel huur- als koopwoningen. Ook hebben we een
paar unieke concepten op het gebied van het nieuwe wonen, met
verschillende initiatieven om anders te bouwen dan gebruikelijk. Met
de Leekster erfpachtvariant is het bovendien nog aantrekkelijker om
in de gemeente Leek een nieuwe woning te kopen. Door
aantrekkelijke voorwaarden liggen de maandelijkse woonlasten tot
wel 10% lager. Ook een starterslening kan helpen om als starter een
nieuwbouwwoning te kunnen financieren.”

Dag Van de Uitvaart: zaterdag 28 maart 2015
De Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen
bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan is zaterdag 28 maart 2015
uitgeroepen tot de dag van de Uitvaart en worden er door de
aangesloten verenigingen diverse activiteiten georganiseerd.

Gratis advies van Architectenwinkel
Nieuw dit jaar op de beurs is dat de Beroepsvereniging van
Nederlandse Architecten klaar staat met advies. Problemen als het
doorbreken van de muur, het combineren van de keuken en
woonkamer en de realisatie van een uitbouw leveren doorgaans
nogal wat hoofdbrekens op. De Architectenwinkel heeft antwoord.
Tijdens de beurs is dit bovendien nog gratis ook! U kunt alvast een
afspraak reserveren via de website www.architectenwinkel.com.

De Uitvaartverenigingen in de gemeente Leek organiseren op deze
dag een symposium in de Aula aan de Oude Zuiderweg 13 in Leek .
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oostwold doet hier aan mee. Leden
en belangstellenden zijn van harte welkom. De Aula is open vanaf
10:00 - 16:00. Er zijn diverse stands met Uitvaartbenodigdheden en
informatie van de diverse verenigingen. Ook is de aula te bezichtigen
en wordt er uitleg gegeven over het gebruik van de diverse ruimten.
Om 14:00 wordt de Aula, die door de Uitvaartverenigingen van leek
en Tolbert is overgenomen van de gemeente Leek, officieel geopend.

Prima wonen in de gemeente Leek
Leek is als woongemeente zeer geliefd. Leek combineert een
landelijke omgeving met een uitstekend voorzieningenniveau met
onder meer een veelzijdig winkelcentrum en grootwinkelplein, een
prima onderwijsaanbod van peuterspeelzaal tot gymnasium en
talloze sociaal-culturele en recreatieve mogelijkheden. Leek ligt langs
de A7 op 15 autominuten van Drachten en Groningen en heeft goede
busverbindingen. Informatie over alle nieuwbouwprojecten in de
gemeente vindt u op www.woneninleek.nl.

Er is een ledenwerfactie waarbij het mogelijk is om tot de leeftijd van
35 jaar zonder inleggeld lid van een vereniging te worden. Ouderen
kunnen donateur worden. De voordelen leggen wij u graag deze dag
uit. Tot zaterdag 28 maart in de Aula van Leek

Ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Oostwold Briljant Wonen , is één van de deelnemer op de beurs.

Namens het bestuur, K. Bosscher ( secretaris)
Dansstudio A&A
Wij: Angela van der Laan & Alfred
Wagenaar verzorgen groepslessen
voor: Zumba Kids Jr., Hiphop, Zumba,
Steps,
Stijldansen,
Bruiloft
openingsdans, (Dans)workshop, en
Kinderfeestjes. Locaties van de
groepslessen: de Gaveborg in
Oostwold en de Meeden in Aduard.
Meer informatie: 06 83108513 of
dansstudioaena@outlook.com
Jeugdsoos Oostwold en Omstreken
Op zaterdag 21 februari is de
Jeugdsoos O&O met 45 leden naar
Fetenscheune, een discotheek in
Duitsland, net over de grens in de
buurt van Leer, geweest. Ook dit jaar
was dit weer een groot succes. In het
najaar staat er weer zo’n reisje
gepland maar dan zal waarschijnlijk een andere discotheek bezocht
worden.
Op koningsdag zal de jeugdsoos weer een gezellig terras hebben in de
ericalaan en in het najaar wordt voor de 4e keer Ik hou van Oostwold”
georganiseerd. Houd onze Facebook pagina in de gaten voor meer
informatie.
Jeugdsoos Oostwold en Omstreken

Seniorensport in de Gaveborg
Heeft U problemen met het lichaam en
lukt niet alles? Dan blijven er vast nog
dingen over die wel kunnen.
Kom vrijblijvend een Senioren-sportles
bijwonen. U bent van harte welkom!!
Er kunnen nog wel wat nieuwe leden bij.
Waar:
Sportzaal Gaveborg, Boomgaard 1, Oostwold
Wanneer:
Elke maandagochtend 10:00 - 11:00
Onder leiding van:
Hendrik Planting
Contributie:
€103,00 per jaar
Op een gezellige manier gaan we alle (nou ja, bijna alle) spieren bij
langs. Ook al denkt U… ik beweeg genoeg in de huishouding of bij het
werken in de tuin. Dit is toch anders en daarnaast ook nog erg
gezellig!
Stijldansen Oostwold
Hebt u altijd al een keer willen leren
stijldansen, maar vindt u het
bijvoorbeeld te oudbollig?
Alfred en Angela van Dansstudio A&A
leert het u op een moderne, leuke en
gezellige manier. U leert nieuwe
mensen kennen en samen leert u
dansen op bekende muziek.
Vrijdag 10 april 2015 19:30 - 20:30,
is er kosteloos in de Gaveborg (Oostwold) een open dansavond. Kom
een kijkje nemen en ervaar zelf hoe leuk het is. Ook als u al bekend
bent met dansen bent u van harte welkom.

Tentoonstelling en Presentatie 700 jaar Oostwold
De tentoonstelling 700 jaar Oostwold is een enorm succes. Inmiddels
hebben al vele mensen uit Oostwold en omgeving de huidige
tentoonstelling bekeken.
Bent u nog niet geweest en wilt u nog een kijkje nemen?
Het bezoeken van de tentoonstelling, gesitueerd in de voormalige
SKSG ruimte in de Gaveborg, kan op afspraak. Neem hiervoor contact
op met Derk Feenstra of Jaap Diepstra (derkenjaap@oostwold.com)
Theater te Water na succes van 4 maart opnieuw in Oostwold
Op woensdag 4 maart 2015 had de
ACO, Theater te Water uitgenodigd
om tijdens hun wintertournee in
Oostwold te komen met het stuk ‘de
Grote Schok’. Zes jonge spelers
speelden met passie, vakmanschap,
verve en veel humor dit zeer actuele
stuk van regisseur/schrijver Just Vink
over de aardbevingsproblematiek.
Zo’n 120 mensen hebben van deze
voorstelling genoten in de gymzaal
van de Gaveborg. De herkenbare
situaties zorgden regelmatig voor
daverende lachsalvo’s. Omdat de Gaveborg als enige locatie nog niet
helemaal was uitverkocht kwamen liefhebbers van Theater te Water
van heinde en verre. Een leuke samenwerking tussen de Gaveborg en
de ActiviteitenCommissie Oostwold zorgde er voor dat vele nieuwe
bezoekers de Gaveborg hebben weten te vinden.
Vanwege het grote succes van deze avond komt het
theatergezelschap: Theater te Water opnieuw naar de Gaveborg. Op
zaterdag 6 februari 2016 zullen zij hun nieuwe wintervoorstelling
opvoeren in de zaal van de Gaveborg. De Gaveborg die op 4 maart
door de spelers en de regie geroemd werd om zijn fantastische
akoestiek, waardoor het mogelijk is om zonder versterking te spelen.
Ook komt Theater te Water weer in de zomer langs. Dan spelen zij op
het schip de Verwondering en liggen zeker vijf dagen op het
Leekstermeer. De data zijn nog niet bekend, maar binnenkort te
vinden op www.theatertewater.nl.
Beheerders:

Contactgegevens Gaveborg:
Henriëtte en Yvonne Veldsema
06 215 66774
info@gaveborg.nl

Trainersstaf selectie kv OWK voor nieuwe seizoen rond
Het bestuur van OWK is bijzonder
verheugd dat voor volgend seizoen de
trainersstaf rond is. Na twee succesvolle
jaren gaan de beide selectietrainers
Michel Daling en Marc Akkerman door.
In de afgelopen zaalcompetitie is het
eerste team overtuigend kampioen
geworden en na slechts één jaar weer
gepromoveerd naar de eerste klasse.
Het tweede team is een stabiele reserve
2e klasser geworden, die meedoet om
de bovenste plaatsen.
Vanaf het seizoen 2013-2014 staat de selectie onder leiding van
Michel Daling en Marc Akkerman. Michel Daling neemt hierbij het
eerste team voor zijn rekening en Marc Akkerman is verantwoordelijk
voor het tweede team. Het bestuur en TC verwacht dat met het
continueren van deze zeer betrokken en gemotiveerde trainers de
lijn en team- en persoonlijke ontwikkeling van spelers, van de
afgelopen jaren worden voortgezet.
Bestuur korfbalvereniging OWK
Vermindering geluidsoverlast en duurzame
Zonnewal
Oostwold groen en stiller, wie wil dat
nu niet? Dit is de inzet voor het
project 'zonnewal'. Een aantal
dorpsbewoners hebben het initiatief
genomen om te gaan onderzoeken of
er een geluidswal kan komen
gecombineerd met zonnepanelen om
het hele dorp elektrisch neutraal te
maken.

energie; project

Inmiddels is een werkgroep dit aan het onderzoeken. Deze
werkgroep bestaat uit: Petra Brantsma, Kees Hummelen, Jannie
Kootstra, , Sjoerd Lap, Jacqueline Musch, Janneke Slofstra, Evert van
Vliet, Ruud van Wijk en Geartsje Zondervan.
De projectgroep is in gesprek met de provincie Groningen, de
gemeente Leek en Rijkswaterstaat om te kijken wat de mogelijkheden
zijn voor een zonnewal. Wilt u eens komen meedenken?
Dan nodigen wij u van harte uit om eens een bijeenkomst van de
projectgroep te komen bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via
project@zonnewal-oostwold.com.

Agenda

Alle data uit deze nieuwsbrief op een rij

Vrijdag 20 maart

8:00 - 16:00

GaveSuperdag Klantendag

de GaveSuper van Oostwold

18:00 - 21:00

GaveSuperdag Ledenavond

de GaveSuper van Oostwold

Woensdag 25 maart

17:30

Eerstvolgende Meet & Eat

het Sportcafé van de Gaveborg

Donderdag 26 maart 2015

20:00

Bezoek van Burgemeester en Wethouders aan Oostwold

de Gaveborg van Oostwold

Vrijdag 27 maart

19:30 - 22:30

Ladies Night

het Sportcafé van de Gaveborg

Zaterdag 28 maart

10:00 - 16:00
11:00 - 15:00

Dag Van de Uitvaart
Nieuwbouwbeurs

de Aula, Oude Zuiderweg 13 in Leek
het gemeentehuis te Leek

Vrijdag 27 t/m zondag 29 maart
Zondag 29 maart ’15

tijd volgt

Werkweekend Steelband PanMagic
Concert Steelband PanMagic met zanger Burdy

de Gaveborg van Oostwold
de zaal van de Gaveborg

Vrijdag 10 april 2015

19:30 - 20:30

Open dansavond van Dansstudio A&A

de zaal van de Gaveborg

Vrijdag 17 april

20:30

Pubquiz

het Sportcafé van de Gaveborg

Maandag 27 april

10.00 - 12.00
14.00 - 16.30
18:00

Vrijmarkt/braderie
Clash of the streets
ALS Benefietavond met veel verschillende bands

de Ericalaan van Oostwold
velden van de Gaveborg
de zaal van de Gaveborg

Woensdag 3 juni

<21:00

Kopijdatum papieren versie van de Gaveborg nieuwsbrief

Maandag 10 t/m 14 augustus

Gaveweek, kinderspeelweek

in en om de Gaveborg

Zaterdag 6 februari 2016

Theater te water met hun nieuwe wintervoorstelling

de zaal van de Gaveborg

Uitgebreidere informatie over deze evenementen staan in deze nieuwsbrief. Natuurlijk volgen er nog veel meer evenementen in de Gaveborg en Oostwold, tot de nieuwe nieuwsbrief van
november, houd voor meer informatie hierover, de zuil in de Gaveborg en de websites en facebook pagina in de gaten.

Informatie Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum GAVEBORG Oostwold
Kopijdatum
Redactie
Meer info Gaveborg
Uitgave

De volgende nieuwsbrief: komt 9 juni 2015. Kopij: uiterlijk 3 juni 2015 mailen naar nieuwsbrief@oostwold.com
Anja de Vries
nieuwsbrief@oostwold.com
Beheerder Yvonne en Henriëtte Veldsema
06 215 66774
info@gaveborg.nl
Drie maal per jaar: maart, juni en november Stichting Dorpshuis Oostwold
Maart 2015

