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Oostwold Bruist

Volgens goede gewoonte een openingswoord vanuit Stichting
Dorpshuis Oostwold. Een voorrecht, want er is zoveel moois te
melden, waar we trots op kunnen zijn. Korfbalvereniging OWK, die
ook dit jaar weer sportieve successen wist te boeken met een
kampioenschap in de zaal waardoor zowel op het veld als in de zaal
weer 1e klasse gespeeld wordt. En natuurlijk voetbalvereniging
Pelikaan S., die voor het derde jaar op rij promoveert en komend
seizoen in de derde klasse optreedt. Trouwens, niet alleen de
paradepaardjes van de sportverenigingen uit Oostwold werden
kampioen. We raken gewoon de tel kwijt van alle teams die kampioen
worden en promoveren. Gefeliciteerd, senioren en jeugd, sporters,
begeleiders, bestuurders en supporters.
Feesten gaat ons trouwens ook goed af. En daarbij denken we niet
alleen aan onszelf. Ook ALS als goed doel krijgt zijn deel. En als straks
op 2 september FC Groningen komt, gaan de entreegelden naar Make
a Wish (meer info hieronder artikel Pelikaan S.).
Dankzij de inbreng van vele verenigingen en particulieren was de
afgelopen koningsdag de Ericalaan weer heel gezellig. Ook de
zeskamp werd goed bezocht en zorgde voor veel vertier. Dat
Lettelbert uiteindelijk weer met de hoofdprijs ging strijken, werd hen
na een paar biertjes wel vergeven.

Gaveborg Terugblik
Prijswinnaars Paasprijsvraag
Op vrijdag 3 april waren de prijswinnaars van de paasprijsvraag
bekend. De stolp met paaseitjes ging naar: J. de Zeeuw uit Oostwold
en de mand met boodschappen ter waarde van € 50, (mede mogelijk
gemaakt door Melkunie) werd gewonnen door de familie
Modderman uit Oostwold. Van harte gefeliciteerd!

Het beheerdersteam van de Gaveborg heeft zijn eerste jaar erop
zitten. Dat was een goed jaar, met diverse impulsen voor de toekomst
en de Gavesuper doet van zich spreken. Hier denkt men alweer
vooruit aan de Kerst en zij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken. Want de zaken moeten wel doorgaan. We Meet-en & Eaten nog steeds. En verder hadden we natuurlijk de ‘gewone dingen’,
zoals ledenvergaderingen met veel opbouwende opmerkingen en
ideeën hoe het allemaal nog mooier en beter kan. Was er dan
helemaal niet vervelends, zult u zich afvragen? Ja, natuurlijk was dat
er ook, maar dat vangen we samen zo goed mogelijk op.
Geregeld krijgen we delegaties vanuit andere dorpen of streken op
bezoek, die zich afvragen hoe dit allemaal kan in een dorp met nog
geen 700 inwoners. Ons antwoord is altijd hetzelfde: samen, met z’n
allen de schouders eronder, “Nait soezen moar doun!”.
Dat er wederom een dubbeldikke nieuwsbrief voor u ligt, bewijst dat
de titel van dit stukje wat langer had moeten zijn: Oostwold en
omgeving bruisen samen meer dan ooit. Wij wensen u alvast een fijne
vakantie. En voor Anja de Vries, onze eindredacteur, een dubbelfijne
vakantie, want zij wist ons toch weer aan de deadline te houden, vele
bijdragen los te peuteren en er een mooi geheel van te maken.
Dagelijks bestuur SDO

Gaveborg vooruitblik
Natuurlijk staat er ook de komende tijd weer veel op het programma.
Attent GaveSuper klantendag en ledenavond: donderdag 18 juni ‘15
GaveSuper zet beste beentje voor,
medio maart hield de GaveSuper een
bijzondere klantendag. ’avonds was er
een speciale koopavond voor de
leden en vrijwilligers van de GaveSuper. Wordt wegens succes
geprolongeerd op donderdag 18 juni!
8:00 - 18:00: Klantendag, met bijzondere aanbiedingen
18:00 - 21:00: Koopavond voor leden en vrijwilligers
Dat wil je niet missen!

Mevrouw Kruijer bankje
Een aantal maanden geleden is één van de banken op het plein vóór
de Gaveborg gesneuveld door een verkeerde manoeuvre van een
vrachtwagen. Hetzelfde type bank
bleek niet meer leverbaar. Sinds een
paar dagen is het bankje weer als
nieuw. Het hout, mooi essenhout uit
het Westerkwartier, werd geleverd
door StreekhoutPlus.
Dit jonge bedrijf (www.streekhoutplus.nl) zorgt ervoor dat van hout
uit de streek op een duurzame manier
mooie nuttige dingen gemaakt
kunnen
worden.
Een
tweetal
vrijwilligers van de Gaveborg zetten
de bank weer in elkaar.
De kosten van de reparatie zijn betaald uit een legaat dat Stichting
Dorpshuis Oostwold onlangs ontving van de overleden mevrouw
Kruijer uit Oostwold. Als blijk van waardering is de bank nu naar haar
vernoemd.

Extra vrijwilligersavond: woensdag 24 juni ‘15
Op woensdag 24 juni organiseren we een extra vrijwilligersavond
voor alle bar- en keukenvrijwilligers van de Gaveborg. Op deze avond
gaan we onder het genot van een kopje koffie kort terugblikken op
het afgelopen seizoen. Was het zoals iedereen het zich had
voorgesteld of kunnen we bepaalde zaken misschien anders of zelfs
wel beter doen. Wij zijn blij met alle feedback van jullie. Ons doel is,
om samen met jullie, de Gaveborg nog toegankelijker maken dan zij
nu al is. Om dit te realiseren hebben we iedereen heel hard nodig.
Kom daarom met leuke ideeën, dan kunnen we er gezamenlijk weer
een prachtige tweede seizoenshelft van maken. Van onze kant zijn er
ook een aantal zaken die we graag onder de aandacht willen brengen
om nog beter in staat te zijn om het onze bezoekers én vrijwilligers
naar de zin te maken.
We zien jullie allemaal graag op woensdag 24 juni vanaf 20:00 in de
sportkantine.
Ben je nog geen vrijwilliger, maar lijkt dit je wel heel leuk, kom dan
ook op deze avond!

Vervolg Gaveborg vooruitblik
Zomerfeest: zaterdag 4 juli ‘15
De zomer en vakantie staat voor de deur. Hoe kun je beter de zomer
ingaan dan met een spetterend feest.
We hebben weer twee top DJ’s geboekt die
garant staan voor een fantastische avond
met zomerse muziek. En wel op zaterdag 4
juli. DJ Beez en DJ Lady S zijn inmiddels
bekende artiesten, die al vaker in de
Gaveborg hebben gestaan, maar zeker ook in
de regio zeer snel groeien met hun befaamde
discoshows. Van 19:00 - 19:45 is de kinderdisco en vanaf 19:45 gaan we over op een
tienerdisco tot 21:00. Daarna barst het grote feest los! De toegang is
vanzelfsprekend gratis! Graag tot ziens op 4 juli in de Gaveborg.
Nieuw!!! Culinaire markt: zondag 16 augustus ‘15
Zondag 16 augustus zal Oostwold voor het
eerst getuige zijn van een echte culinaire
markt. Rondom de Gaveborg zal een keur van
Lokale ondernemers hun culinaire waar aan
het publiek tonen. In een gezellige
marktopstelling kunnen de bezoekers zich
laten verwennen op het gebied van eten en
drinken. Van 11:00 - 19:00 is iedereen van
harte welkom. De toegang is natuurlijk
geheel gratis!!
Gaveweek 10 - 14 augustus ‘15 voor de jeugd van 4 t/m 15 jaar
Van maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus
wordt er op de verhoging achter het
voetbalveld een huttenbouwweek georganiseerd. Een geweldige week waarin de
jonge architecten onder ons kunnen laten
zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Het
belooft een gezellige week te worden met
elke dag een andere extra activiteiten.
Deelname kost slecht € 5,-- hiervoor krijg je
bouwmaterialen, spijkers. Zelf graag een
lunch voor elke dag en een hamer meenemen. Er is voldoende
begeleiding om te helpen en mocht je je een keer op je duim slaan,
dan hebben we voldoende pleisters en zelfs een EHBO-er. We zien je
graag op de speelweek, geef je snel op!

Kerstpakketten
Al een paar jaar levert Attent de
GaveSuper
ook
mooie
Kerstpakketten. Vanwege de toegenomen
belangstelling wordt het aanbod aan
pakketten dit jaar uitgebreid.
Binnenkort komt hier een kleine folder van. Haast iedereen heeft wel
eens het idee dat een klein presentje op zijn plaats zou zijn voor de
medewerkers, goede klanten, leden van de vereniging, goede
vrienden enzovoort. Dan is dit je kans om dit te doen met een
Kerstpakket(je) van de GaveSuper.
Goed voor de relatie, goed voor jezelf en goed voor de GaveSuper.
Loop gerust eens binnen voor meer informatie.

ActiviteitenCommissie Oostwold (ACO)
TERUGBLIK:
Pubquiz
Op 17 april j.l. organiseerde de
activiteitencommissie van Oostwold
een Pub Quiz. De bollebozen uit
Oostwold en omgeving hadden zich
weer goed opgegeven en na een
avondje van moeilijke makkelijk en
geestige vragen kwam team Dienke uit de bus als winnaar en wonnen
een meter bier.
VOORUITBLIK:
Oostwold Dorpsfeest: vrijdag 4 en zaterdag 5 september ‘15
Zet het alvast in uw agenda: op vrijdag 4 en zaterdag 5 september
vieren we feest, ONS DORPSFEEST!
Vorig jaar was een groot succes en, zoals dat hoort, willen we ook dit
jaar met alle dorpsbewoners een spetterend dorpsfeest vieren.
Het dorpsfeest heeft dit jaar het thema “HET IS WEER VOORBIJ DIE
MOOIE ZOMER...” en we willen graag dat alle straten mooi versierd
zijn in dit thema. We roepen dan ook actieve bewoners op om het
initiatief te nemen om hun straat fantastisch te versieren. De mooist
versierde straat wint dan de prijs ‘mooist versierde straat van
Oostwold’.
Wat staat er op het programma van het dorpsfeest?
Vrijdag 4 september ‘15
Aanvang 18:00 Stratenvolleybal- en
Jeu
de
Boules
Toernooi

Vrijwilligers gezocht voor Gaveweek 10 - 14 augustus ‘15
Voor de speelweek “Gaveweek” zijn wij op zoek naar enthousiaste
mensen, die als groepsleiding willen helpen van 10 t/m 14 augustus.
Dit houdt in dat je de hele week samen met een andere groepsleider
ongeveer tien kinderen door de speelweek heen gidst, zoals helpen
met de opbouw van de hut en spelletjes spelen.

21:00 - 1:00

Coverband Hotstop
‘van 50’s tot nu’

1.00 - ….

DJ Oostwold

Verder zoeken we:
 Vrijwilligers die achter de schermen willen helpen met het
klaarzetten/inschenken van ranja en het klaarzetten van materialen
voor diverse activiteiten;

14:00 - 16:30

‘Clash van Oostwold’
met onder andere
Bumperbal
en
Zeepvoetbal
en
Kinderspelletjes

18:00 - 21:00

BBQ-buffet in het Witte Paard

21:30 - 2:00

Spetterende coverband Cheerz met het
motto ‘Het dak moet
eraf, de tent moet
plat!’

 Sterke mannen die helpen om het hout op maandagochtend naar
de plek te brengen en aan het eind van de speelweek helpen bij het
afbreken en opruimen van het hout.
Opgave: angelavanderlaan@hotmail.nl of kom langs in de Gaveborg.
Meet & Eat gaat door: woensdag 9 september ‘15
Inmiddels heeft de laatste Meet & Eat voor de zomervakantie
plaatsgevonden, maar natuurlijk gaan we dankzij de vrijwilligers ook
na de zomer weer verder. De eerste Meet & Eat avond staat gepland
op: Woensdag 9 september, 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.

Zaterdag 5 september ‘15
10.30 - 12:00 Brunch met muziek

Dorpscamping tijdens dorpsfeest?
Voor degene die het leuk vinden gaan
we misschien een tijdelijke dorpscamping organiseren waar tijdens het
dorpsfeest overnacht kan worden.
Geïnteresseerd of ideeën hierover: aco@oostwold.com

VERVOLG VOORUITBLIK ACO:
Jeu de Boules toernooi: vrijdag 4 september ‘15 start 18:00
Dit jaar zal alweer voor de tweede
maal het Oostwold Jeu de Boules
toernooi plaatvinden tijdens het
dorpsfeest
van
Oostwold.
De
voorbereidingen hiervan zijn alweer
in volle gang. Zo heeft er op
donderdag 4 juni de eerste inloop
plaatsgevonden. Houd de pilaar in de Gaveborg en de Oostwold-site
in de gaten want voor het toernooi zal nogmaals een dergelijke avond
en ochtend worden georganiseerd.
Het doel is het deelnemersaantal van vorig jaar (38) voor het toernooi
te overtreffen, dus geef je alvast op voor het toernooi van 4
september bij: anjadevries@kvowk.nl of vul het formulier uit de
Gaveborg in en lever deze in aan de hoofdstraat 255.

Vrijwilligers en Sponsoren Dorpsfeest: 4 - 5 september ‘15
Natuurlijk heeft de ActiviteitenCommissie Oostwold alle
medewerking nodig die ze kunnen krijgen voor het organiseren van
het Dorpfeest. Van mensen die activiteiten (deels) willen organiseren
tot actieve dorpsgenoten die zorgen dat de straten mooi versierd
worden.
Natuurlijk kunnen we dit ook niet organiseren zonder sponsoren, dus
we zullen alle bedrijven die Oostwold rijk is de komende tijd
benaderen voor een financiële bijdrage.
Mocht je het voortouw willen nemen om te helpen, de
straatversiering voor je rekening te nemen of sponsor te zijn?
Neem dan vooral contact op met de ACO: aco@oostwold.com.
We gaan er een mooi dorpsfeest van maken voor alle Oostwoldjers!
Alvast een mooie zomer gewenst en tot 4 en 5 september!

Nieuws uit de verenigingen en omstreken
3e Groninger ALS dag
Op Koningsdag, is de Groninger
ALSdag voor de derde keer gehouden
in Oostwold gemeente Leek. Het was
weer een groot succes! De ALS
organsatie wil de bands Soul
Vibration, Machair Folk, Breakin' News en Rock Revelation bedanken
voor hun meewerking. Naast de gebruikelijke avond met muziek,
vond er dit jaar voor het eerst ook een loting plaats. Dankzij de
geweldige bijdragen van onze sponsoren is er €625,00 opgehaald. De
verloting werd gedaan door Gorrit-Jan Blonk, directeur van de
landelijke ALS stichting, die voor een werkbezoek naar Oostwold
kwam. Zijn bijdrage aan deze derde GroningerALSdag zijn voor de
afdeling Groninger ALS de stimulans de jaarlijkse GroningerALSdag, in
de Gaveborg, nog groter te willen maken.
Het lijkt al gewoon, maar wij willen de Gaveborg en haar vrijwilligers
bedanken voor hun hulp. Wij zijn heel erg blij met de opkomst van
deze derde GroningerALSdag en met de succesvolle loterij.
Onze hartelijke dank. Namens team Groningen
Jeugdsoos Oostwold en Omstreken
De jeugdsoos kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Er zijn een
heel
aantal
leuke
activiteiten
georganiseerd waar positief op
gereageerd is. We zijn weer naar
Duitsland geweest, ik hou van Holland
gespeeld, een Pub Quiz gehouden en
allemaal geslaagd. Komend seizoen
willen we er graag weer wat moois
van maken. We hebben zelf ontzetten
veel ideeën, maar mocht je nog wat
weten, schiet één van ons even aan. Wij gaan nu genieten van een
heerlijke zomer en zullen na de zomervakantie weer met een nieuwe
activiteit komen. Hou ondertussen onze Facebook-pagina in de gaten!
Korfbalvereniging OWK blij met nieuwe Hoofdsponsor CINX
CINX is sinds een paar weken de nieuwe hoofdsponsor van
korfbalvereniging OWK en heeft de gehele selectie voorzien van
nieuwe shirts. De redenen dat Gerrit de Vries de naam van CINX graag
aan OWK wil verbinden zijn de goede sportieve prestaties, de prettige
sfeer die bij OWK heerst en de aandacht die OWK besteed aan de
jeugd. Uiteraard is het bestuur van
OWK bijzonder verheugd dat Gerrit
de Vries van CINX hierdoor een
meerjarig sponsorcontract heeft
getekend. De overeenkomst met CINX geeft OWK een solide basis om
verder te werken aan de toekomst. OWK streeft ernaar om voor
iedereen korfbal aan te bieden: van jong tot oud en van
prestatiegericht tot recreatief in een mooie accommodatie.

Spectaculair en lekkere seizoensafsluiting korfbalvereniging OWK
Op zaterdag 13 juni is de vernieuwde
familiedag van OWK. s’Middags vanaf
13:00 belooft het een groot spektakel
te worden met o.a. een 40 meter
lange
survivalbaan
en
tobbedansbaan. Om 18:00 start het
buffet, samengesteld en gekookt door
de kookliefhebbers van de selectie
van OWK. Iedereen die OWK een warm hart toedraagt is welkom.
Opgave kan nog op de dag van dat deze nieuwsbrief uitkomt bij de
activiteitencommissie (actie@kvowk.nl). Iedereen is welkom,
fantastisch toch om met vriendjes, oma's of de buurman de
adventurebaan op te gaan.
Nieuwe seizoen Ouderensoos Oostwold: maandag 21 september ‘15
Ook dit jaar hebben wij ons soosseizoen weer gezellig afgesloten.
Ditmaal hebben wij op 23 april met
met alle soosleden weer leuke
uiteenlopende bezienswaardigheden
bezocht en de dag met heerlijk eten
afgesloten.
Bent u 55+ en wilt u ook eens een kijkje komen nemen op onze
gezellige soosmiddagen, kom gerust langs! Ons motto is alles mag
niets moet en een goed humeur is altijd welkom. Wij beginnen het
nieuwe seizoen weer op maandag 21 september (13:30 – ca. 16:30 in
de Gaveborg). Soosmidagen van het nieuwe seizoen staan gepland
op: 21 september, 12 oktober, 2 november, 14 december van 17.00
uur tot ongeveer 20.00 uur i.v.m Kerstmaaltijd, 11 januari, 1 februari,
14 maart, 4 april laatste soosmiddag en 21 april reisje.
Heeft u belangstelling of wilt u informatie dan mag u ons altijd bellen
Bouktje Terpstra: 050 5515802 en Grietje IJpma 050 5515661 of
ouderensoos@oostwold.com
FC Groningen in Oostwold: woensdag 2 september ‘15
Pelikaan S ontvangt zaterdag 2 september op
sportpark Gaveborg in Oostwold de bekerwinnaar
en tevens “De Trots van het Noorden”: FC
GRONINGEN voor een oefenwedstrijd tegen
Pelikaan S 1. Voorafgaand spelen de talenten van
Kids United FC Groningen tegen Pelikaan S F/E1 en
uiteraard neemt FC Groningen de KNVB-beker mee naar Oostwold.
Verdere info en kaartverkoop (opbrengst gaat naar Make-A-Wish)
volgt binnenkort. Lijkt het je leuk om te helpen op de dag dat de FC
op bezoek komt, dan kun je je hiervoor opgeven in de Gaveborg.
Tot ziens in de november-editie van deze nieuwsbrief!
Eerder op de hoogte blijven? Houd dan de opening van de vernieuwde site
www.gaveborg.nl en www.oostwold.com in de gaten

Vervolg Nieuws uit de verenigingen en omstreken
Pelikaan S rond seizoen succesvol af
Inmiddels zijn alle competitie-wedstrijden door Pelikaan S gespeeld
en dus zit voor alle teams het voetbalseizoen 2014-2015 er op. Er zijn
vele sportieve successen geboekt, nieuwe talenten opgestaan,
promoties behaald, kampioenen gehuldigd. Na het behaalde
kampioenschap van Pelikaan S 1 en de promotie naar de derde klasse
hebben we de afgelopen maanden een gezellige tijd achter de rug
met o.a. drie huldigingen (1 en C1 en F1, kampioensfeestjes en veel
voetbalplezier. Ook de andere teams hebben goed gepresteerd dit
seizoen. Zo is Pelikaan S 3 op de laatste speeldag tweede geeindigd,
en daarom gepromoveerd naar de reserve 5e klasse. Hadden Pelikaan
S 2 en Pelikaan S Vrouwen 1 door sterke comebacks bijna de laatste
periodetitel gepakt en de B1 werd net geen kampioen na een
spannende strijd om de titel met vv Tynaarlo B1.

Hengelsport Vereniging Oostwold
Op 21 maart vond de jaarlijkse gezellige avond van
HengelSport Vereniging Oostwold plaats in de
Gaveborg van Oostwold.

Vollop feest bij Pelikaan S. en seizoensafsluiting zaterdag 13 juni ‘15
Zaterdag 13 juni volgt meer feest en
gezelligheid want dan is de
seizoensafsluiting met vanaf 13:00
een spelmiddag voor alle jeugdleden
en aansluitend een BBQ voor alle
leden van Pelikaan S, familie en
vrienden. Verdere info en opgaves is te krijgen en door te geven bij de
teamleiders. Iedereen alvast een goede vakantie en voorbereiding op
een sportief seizoen 2015-2016. De bal is en blijft rond...

"Vrouwen van deze Tijd"
Dinsdag, 12 april 2015, was het
alweer de laatste avond van dit
seizoen. Mevrouw Rianne Westerhout
uit
Bovensmilde
hield
een
interessante lezing over osteoporose.
Als afsluiting van het seizoen stonden er dit seizoen nog twee
activiteiten op het programma. Op 21 april zijn wij naar Aduard
gefietst en hebben het Klooster-museum bezocht, de Abdijkerk
bewonderd en daarna nog heerlijk in de fraaie achtertuin van het
museum gezeten. En in mei zijn we met elkaar naar Appelscha
geweest.
Daar
gingen
we
midgetgolfen en steengrillen. Het
was heel gezellig.

Samenwerkingsschool de Gavelander bouwt Bijenhotel
O nlangs hebben de kinderen van de
Gavelander
een
bijenproject
afgerond. Ze hebben erg veel over
bijen geleerd, een imker vragen
mogen stellen, honing geproefd,
zaadbommetjes gegooid in Oostwold
en Den Horn en ze hebben heuse bijenhotels gebouwd. Deze hotels
kunt u bewonderen op het schoolplein. Ze zijn door meester Frits
vastgemaakt aan het hok van het buitenspelmateriaal. En nu maar
hopen dat we deze zomer een zwerm bijen te logeren krijgen.
Afsluiting schooljaar Gavelander met sportdag dinsdag 30 juni ‘15
In de laatste week voor de zomervakantie mogen de kinderen een
ochtend heerlijk gaan sporten.
Zo’n laatste schoolweek zijn de kinderen toch vaak wat onrustig en
verlangen ze naar de vakantie. Wat is er dan fijner dan een ochtend
even lekker uit je dak gaan.
De school heeft samenwerking gezocht en gevonden met dansstudio
A&A (Angela van der Laan), gymvereniging Tiga, korfbalvereniging
OWK, voetbalvereniging Pelikaan ´S en de volleybalgroep Gave Ballen
uit Oostwold.

Al deze sportaanbieders in Oostwold hebben hun medewerking
toegezegd. Op dinsdag 30 juni is het zover en gaan alle kinderen
genieten van al deze sporten in carrouselvorm. Mocht u even willen
komen kijken, u bent van harte welkom in en rondom de Gaveborg.
De kinderen vinden het vast gezellig om aangemoedigd te worden als
ze aan het sporten zijn.
De Gavelander wil al deze sportaanbieders alvast heel erg bedanken
voor hun medewerking en hopen op een gezellige en sportieve
ochtend.

Na het klaverjassen/sjoelen en de
lekkere (visvormige) hapjes was het
tijd voor de quiz: "Ik hou van
Vissen". In een tal van vragen die
goed aansloten bij de deelnemers
werd de kennis van natuur en
omgeving getest.
Sietze Woudstra, Alie Caride en Roelf Groeneveld waren die winnaars
en mochten kiezen uit de prijzen die beschikbaar waren gesteld door
Kuperus Hengelsport.

Inmiddels zijn we al weer druk bezig
om een programma voor het
volgend seizoen samen te stellen.
Traditioneel starten we weer met
een High Tea op de laatste dinsdag
in augustus.
Ook traditioneel is dat we, als
afsluiting, in april of mei nog een
middag met elkaar gaan fietsen en ons jaarlijks reisje houden.
Belangstelling? U bent van harte welkom bij "Vrouwen van deze Tijd"
vrouwenvandezetijd@oostwold.com
Zonnewal Oostwold
Enthousiast is de projectgroep Zonnewal Oostwold (gemeente Leek)
van start gegaan in november 2014. Zonnewal Oostwold heeft als
doel de kwaliteit van wonen en leven in Oostwold te verbeteren. Dit
willen we doen door de aanleg van een geluidswal langs de A7 voor
een stiller Oostwold. Daarnaast willen we door het plaatsen van
zonnepanelen op deze geluidswal een energieneutraal Oostwold
realiseren. We gaan voor een stiller, groener en een elektrisch
energie neutraal dorp!
Momenteel zijn we bezig met: het maken van een bouwkundige
tekening, het laten uitvoeren van een geluidsmeting, het bouwen van
een website.
Voor het realiseren van bovenstaande zaken hebben we van de
Provincie Groningen een subsidie ontvangen. Daarnaast heeft de
projectgroep contact met onder andere Rijkswaterstaat, Provincie en
de Gemeente. Met enige regelmaat heeft de projectgroep een
overleg met het SDO om een en ander af te stemmen.
Wanneer u mee wilt denken over dit project bent U van harte
welkom om bij een overleg van de projectgroep aan te schuiven. U
kunt zich hiervoor aanmelden via project@zonnewal-oostwold.com

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

De volgende nieuwsbrief: ca. 9 november2015. Kopij: uiterlijk dinsdag 3 november 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
Juni 2015

