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Oostwold klaar voor veel wintervertier

Voor u ligt de najaarseditie van de nieuwsbrief. Dit betekend dat we,
na een zomerperiode waarin veel activiteiten rondom de Gaveborg
hebben plaatsgevonden, een aantal gebruikers van de Gaveborg weer
de warmte zullen gaan opzoeken. De beheerders en de vrijwilligers
staan dan ook de komende periode weer voor u klaar.
Samen met de activiteitencommissie kijken we vooruit richting 2016.
Het jaar waarin de Gaveborg alweer het vijf-jarig lustrum mag vieren.
Vijf jaar die voorbij zijn gevlogen en waarin we tot veel in staat zijn
geweest. Soms ter ondersteuning van gebruikers en gasten, en vaak
ook door eigen initiatieven waarmee de Gaveborg de rol kan
vervullen als multifunctioneel centrum, waarin alle leeftijdsgroepen
uit de bevolking zich prettig voelen.
Terugkijkend naar de afgelopen periode kunnen we weer een paar
mooie evenementen bijschrijven.
In de vakantie was de Gaveborg de thuisbasis voor de
huttenbouwers. Diverse kinderen uit Oostwold en omstreken hebben,

onder begeleiding van een super team, hun best gedaan om een
mooie maar ook soms grote hut te bouwen van pallets en andere
materialen.
Na de vakanties was het de beurt aan OWK om eind augustus de hele
Gaveborg te bezetten om het 20-jarige jeugdkorfbaltoernooi te laten
plaatsvinden. Pelikaan S was een paar dagen later van de partij door
FC Groningen uit te nodigen in Oostwold voor een oefenwedstrijd
tegen de selectie van het eerste elftal. Beide sportverenigingen
hebben zich hiermee weer positief op de kaart gezet.
En wie dacht na deze mooie periode even te kunnen nagenieten
kwam bedrogen uit. Want in het eerste weekend van september was
er het dorpsfeest waarbij jong en oud zich in sportief opzicht kon
laten gelden, met als afsluiting op zowel de vrijdag als zaterdag een
goed stuk muziek.
Veel plezier met het lezen van alle onderwerpen in deze nieuwsbrief
Dagelijks bestuur SDO

Gaveborg Terugblik
Gaveborg bruisend centrum voor Oostwold en Omgeving
De vele activiteiten, maar ook de bijna onbeperkte mogelijkheden
hebben inmiddels grote bekendheid gekregen. De Gaveborg heeft
dan ook zeer regelmatig bijeenkomsten vanuit het gehele land. Zo
heeft er een bezoek plaatsgevonden van het ministerie van
binnenlandse zaken. Wordt de Gaveborg regelmatig bezocht door
groepen van de Rabobank, zijn er al diverse BHV bijeenkomsten van
bedrijven gehouden en heeft ook de SPAR Waalwijk ons geboekt voor
BHV trainingen. Regelmatig zijn er bijeenkomsten van leerkrachten
van Westerwijs en wordt er ruimte geboden aan overleg van de
samenwerkingsscholen, alles gecombineerd met buffet en diner. Ook
de Sportzaal is nagenoeg elke avond gevuld met o.a. korfbal, volleybal
en dansen. Kortom De Gaveborg heeft Oostwold op de kaart gezet.
GaveWeek
10 t/m 14 augustus ‘15
Dit jaar heeft de Gaveborg voor het
eerst
een
huttenbouwweek
georganiseerd. In de laatste week van
de zomervakantie kon de jeugd zich
naar hartenlust uitleven op de
honderden pallets. De meest
fantastische creaties werden ontworpen en gebouwd. Ook de ouders
waren zeer actief en niet zelden werd er tot zonsondergang geklust,
getimmerd en geschilderd. Onder de bezielende leiding van Angela
van der Laan (dansstudio A&A) en Henriëtte Veldsema (beheerder
Gaveborg) en vele vrijwilligers werd het een week om niet meer te
vergeten. Patat, ranja, dansjes, spelletjes, noem maar op niets was te
gek. Een Super Gave Week!
Vernieuwde site, oostwold.com en gaveborg.nl zijn samen.
Na de zomervakantie is de nieuwe gecombineerde site van Oostwold
en de Gaveborg online. Hierop wordt al het nieuws van Oostwold en
de Gaveborg bijgehouden en is tevens de bezetting van de Gaveborg
te bekijken. Alle verenigingen en bedrijven van Oostwold hebben een
pagina gekregen en ook in de agenda zijn alle evenementen en
activiteiten van Oostwold e.o. opgenomen.
Mist u iets of heeft u een bijdrage voor de evenementen agenda of
een nieuwsitem, deze kunt u sturen naar info@oostwold.com.

Pelikaan S – FC Groningen
2 september ‘15
Na de, verder relatief stille,
zomervakantie periode is het nieuwe
seizoen daverend van start gegaan.
Met als één van de hoogtepunten de
voetbalwedstrijd tussen Pelikaan-S en
FC
Groningen.
Weken
van
organiseren,
vergaderen
en
overleggen gingen hieraan vooraf. Gezamenlijk met Pelikaan-S,
Gemeente Leek, Politie en tientallen
vrijwilligers, is het dan ook een groot
succes geworden. De VIP’s werden
koninklijk onthaald op een fantastisch
ingericht dakterras.
Dorpsfeest
4 en 5 september ‘15
Gezamenlijk met de activiteitencommissie (ACO) en tientallen
vrijwilligers hebben we als dorp laten
zien dat feestvieren een tweede
natuur van de Oostwoldjers is. Twee
avonden live muziek en een
uitverkochte grote zaal, was het dankbare resultaat van alle
inspanningen. Maar ook de sportieve inspanningen zoals het tweede
Jeu de Boules toernooi en het volleybaltoernooi waren leuk om naar
te kijken maar natuurlijk nog leuker om mee te doen.
Whiskey tasting
16 oktober ‘15
Voor het eerst stond er een whiskytasting op het programma. Het werd
een bijzonder gezellige avond en een
groot succes met maar liefst 17
deelnemers. In totaal werden zeven
whisky’s geproefd. Het whisky-verhaal werd beeldend verteld door
Frank Huisman en onder het genot van een lekkere glaasjes whisky,
stokbrood, toastjes met zalm, olijven en chocola, was het gezellig tot
in de kleine uurtjes. Vanwege het succes gaan we dit zeker vaker
doen.

Gaveborg Vooruitblik
Natuurlijk staan er ook de komende tijd weer veel activiteiten en
festiviteiten op het programma.
SWS Gavelander zingt
woensdag 11 november ‘15
Op 11 november om 11:30 zullen net als voorgaande jaren, de
kinderen van SWS de Gavelander, in de Gaveborg, hun mooiste Sint
Maarten liedjes weer zingen voor de Ouderensoos van Oostwold.
Lampionnen keuring ACO woensdag 11 november ‘15
Mien lutje lanteern, ik zai die zo geern.
Doe daanst deur de stroaten, dat kist
ja nait loaten.
Mien lutje lanteern, Ik zai die zo geern.
11 november gaat het weer gebeuren, dat iedereen zijn lampionnetje
mag laten keuren. Laat je lampion zien en maak kans op een mooie
prijs. Alle kinderen mogen hun lampion laten keuren in MCO de
Gaveborg tussen 17:00 – 19:00. Dus doe de komende dagen nog even
flink je best om de mooiste lanteern van Oostwold en omstreken te
maken.
Natuurlijk krijgen alle kinderen ook een kleine verrassing van de
Gaveborg beheerders als ze met hun lampion in de Gaveborg komen
zingen. Niet vergeten dus!
Bloemschikworkshop
vrijdag 13 november ‘15
Vanuit het dorp kwam de vraag naar
een bloemschikworkshop en wel op
13 november zal deze eerste
creatieve workshop om 19:30
plaatsvinden in de Gaveborg. De
workshop wordt gegeven door Eva
Bennis van Binn Wonen uit Tolbert.
De kosten bedragen €25,-- (alle
materialen, bloemen, steekschuim en bloemenschaal inbegrepen).
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdagochtend 11 november in de
Gaveborg of via evaas.bloemenworkshops@gmail.com. Bij voldoende
belangstelling willen we vrijdag 11 december opnieuw een workshop
organiseren. Belangstellenden kunnen zich ook hiervoor aanmelden
in de Gaveborg of via evaas.bloemenworkshops@gmail.com.
Open inloop
dinsdag 17 november ‘15
Er zijn plannen voor een nieuw op te richten toneelvereniging.
Iedereen die belangstelling heeft om mee te doen, of misschien nog
twijfelt, is van harte welkom. Het is de bedoeling dat er een
toneelstuk opgevoerd gaat worden tijdens het lustrumfeest van de
Gaveborg in 2016. Het stuk zal geschreven worden door Henk Roede.
Hij is een bekwaam schrijver en heeft al vele producties op zijn naam
staan. Het stuk voor het lustrum zal een op maat geschreven stuk zijn
over Oostwold en omgeving.
Eerstvolgende Meet & Eat woensdag 18 november ‘15
Met gemiddeld 35 eters wordt er, in een gezellige sfeer, om de twee
week een heerlijke maaltijd geserveerd in de Gaveborg van Oostwold.
De voor 2015 resterende Meet & Eat avonden staan gepland op:
Woensdag 18 november, 2, 16 en 30 december 2015.
Graag opgave uiterlijk de maandag voor de Meet & Eat, per mail:
info@gaveborg.nl of rechtstreeks aan Henriëtte Veldsema of Jannie
ter Veer.
Algemene Informatieavond woensdag 18 november ‘15
Als ik vertel over de Gaveborg of over
Oostwold, dan heb ik het altijd over
“de vele vrijwilligers, die betrokken
zijn bij en werken aan de leefbaarheid
van Oostwold en omgeving”.
De samenwerking tussen Oostwold
en haar buurdorpen is van groot
belang voor ons allen. Niet elkaar
vliegen afvangen, maar door “samen te werken”, samen te werken
aan een leefbare en vitale leefomgeving. Samen zijn we sterker,
samen kunnen we nog meer aan! >>

Vervolg Algemene Informatieavond
woensdag 18 november ‘15
Dat doet mij denken aan de brief die de gemeente Leek stuurde over
“het probleem Kerkeweg”. Een brief aan ons als SDO bestuur en aan
een geselecteerde groep inwoners. Inwoners, waarvan de gemeente
klaarblijkelijk dacht, dat die groep de betrokken omwonenden zijn.
Deze brief heeft de gemeente gestuurd zonder overleg met het SDO
bestuur. Hierin staat een aanpak waarover wij als bestuur onze
twijfels hebben. Een aanpak die volgens ons het probleem eerder
groter dan kleiner maakt. Daarom treden wij als SDO-bestuur in
overleg met de besturen van dorpsbelangen Lettelbert, Enumatil en
Den Horn en anderzijds willen wij hierover graag in overleg met al
onze inwoners, om deze “problemen op te lossen”.
Een ander punt uit het overleg met de gemeente is, dat het dorp het
braakliggende terrein tussen het Witte Paard en de kerk nu in mag
richten met een groenvoorzienig van gazon, heesters, vaste planten
en eenjarigen, met een tijdelijk karakter. Daar kan dus weer iets leuks
van gemaakt worden! We zoeken dan ook vrijwilliger die hiervoor de
komende twee maanden in drie of vier overleggen een plan willen
maken. Op deze manier zou het grondwerk nog in de winterperiode
en het inplanten in de lente kunnen worden uitgevoerd zodat alles
volgend zomer groeit en bloeit. Hiervoor is hulp beschikbaar van het
Groninger Landschap. De gemeente zal het grondwerk voor haar
rekening nemen.
Om deze beide punten; de inrichting van de groenvoorziening en “de
Kerkeweg”, met dedorpsbewoners te bespreken, is er op woensdag
18 november om 20:00, na meet en eat, in de gymzaal van de
Gaveborg een algemene informatieavond.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er ook verslag gedaan van alle
overige punten die eerder dit jaar met de gemeente zijn besproken.
Namens DB-SDO, Evert van Vliet

Intocht Sinterklaas (ACO)
zaterdag 28 november ‘15
Ook dit jaar komen Sint en zijn Pieten
weer naar Oostwold. Kom naar de
intocht op zaterdag 28 november om
13:30
aan
de
Munnikevaart.
Aansluitend is er weer een
Pietendisco
door
de
ACO
georganiseerd in MCO de Gaveborg
en kunnen de voetjes van de vloer. Kom allemaal naar het feest van
Sinterklaas in Oostwold!
Open kaart- dartavond
zaterdag 28 november ‘15
Zaterdagavond 28 november om 20:00 staat een kaart- en dartavond
gepland. De avond die georganiseerd werd door de jeugdsoos
afgelopen maand, was een schot in de roos. Dit gaan we dus vaker
doen!
Opgeven kan bij de beheerders van de Gaveborg of via
info@gaveborg.nl.
Algemene Leden Vergadering GaveSuper
dinsdag 8 december ‘15
Op dinsdag 8 december 2015 om 20:00 vindt de Algemene
Ledenvergadering van de GaveSuper plaats. Het beleid van het
bestuur, de begroting 2016 en de bestuursverkiezing zijn de
belangrijkste agendapunten. Hendrik Wiersma is aftredend en
herkiesbaar. Er wordt nog gezocht naar aanvulling met twee nieuwe
bestuursleden, waarvan één met cijfermatige en of financiële
interesse. Op de ALV komt een speciale gastspreker, waarvan de
naam nog even geheim blijft. Verder is er natuurlijk ruimte om allerlei
andere onderwerpen betreffende de winkel te bespreken. Vanwege
het succes vorige keer worden ook deze ALV weer producten uit de
winkel verloot onder de aanwezigen. Laat deze kans niet aan u voorbij
gaan.
Bent u nog geen lid?
Bij de kassa liggen aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap.
Wilt u misschien vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Corrie
Stolwijk of meld dit even melden bij de dienstdoende bedrijfsleider of
kassavrijwilliger. Dan neemt Corrie contact met u op.

Vooruitblik, vervolg
Vrijwilligers bedankdag
vrijdag 11 december ‘15
Om 17:30 deze dag, zal SDO en de Gaveborg, alle vrijwilligers
bedanken voor het onnoemelijk vele werk dat door iedereen verricht
wordt, met een kerstbuffet. Aansluitend zal de uitreiking van het
jaarlijkse kerstpakket plaatsvinden. Alle vrijwilligers die werkzaam zijn
in de Gaveborg zijn hiervoor van harte uitgenodigd, ook de
vrijwilligers van de winkel, schoonmaak, veld- en terreinonderhoud!
Alle vrijwilligers ontvangen nog een officiële persoonlijke uitnodiging.
5e Kerstmarkt
vrijdag 18 december 2015
Vrijdag 18 december is de Gaveborg geheel gehuld in kerstsfeer. Dan
wordt voor de 5e keer de kerstmarkt georganiseerd. De afgelopen
jaren zijn geëvalueerd waardoor dit jaar een aantal zaken zijn
aangepast en verbeterd. Zo hebben we een vernieuwd
verlichtingsplan en zal de zaal nog sfeervoller aangekleed worden.
Ook het sportcafé is geopend en zal er een kleine workshop
kerststukjes maken voor kinderen (en hun ouders) worden
georganiseerd. Ook Attent de GaveSuper doet mee. De winkel heeft
tijdens de kerstmarkt een extra koopavond met 10% korting op het
gehele assortiment. Aanmelden voor de kerstmarkt kan bij Henriëtte
Veldsema (info@gaveborg.nl). Wacht daar niet te lang mee, vol is vol.
Klantendag en ledenavond GaveSuper vrijdag 18 december 2015
Op de dag van de Kerstmarkt in de
Gaveborg, vindt de vierde klantendag
en leden/vrijwilligersavond van dit jaar
plaats. De winkel is voor iedereen open
tot 21:00. Met extra aanbiedingen en
kortingen voor zowel de klanten als de
leden en vrijwilligers wordt dit een
Superavond.

Vervolg Klantendag en ledenavond
vrijdag 18 december 2015
Als klap op de vuurpijl: kan iedereen op deze dag zijn Kerstinkopen
bestellen bij de GaveSuper. Ook hierbij mooie aanbiedingen en
kortingen.
De bestelde Kerstinkopen kunnen dan twee dagen vóór de Kerst
afgehaald worden (of thuisbezorgd bij mensen die ze niet kunnen
komen ophalen).
Oud & Nieuw
donderdag 31 december 2015
Het jaar wordt traditioneel afgesloten met een knallend oud en nieuw
feest. Ook dit jaar zijn DJ BeeZ en DJ lady S weer van de partij.
Dit jaar gaan de deuren van de Gaveborg al om 23:00 open. Vanaf
dan is iedereen van harte welkom om gezamenlijk het oude jaar weg
te tikken en af te tellen naar 2016. Oliebollen staan op tafel! Om 0:00
is er gelegenheid om zelf meegebrachte siervuurwerk af te steken op
het parkeerterrein van de Gaveborg met aansluitend natuurlijk een
groot vreugdevuur.
Vanaf 0:30 gaan de beide DJ’s los met een spetterend programma. Dit
feest zal vele feesten in de gemeente Leek overtreffen!
Dubbel trots
mei 2016
Het SDO-bestuur van de Gaveborg is trots, dat de Gaveborg als één
van tien projecten uit Groningen, Friesland, Drenthe en Noord
Holland is genomineerd als “Appeltje van Oranje” van het Oranje
fonds. Het toeval wil nu, dat ook dorpshuis Lettelbert één van deze
tien genomineerden is. Gezien de prettige en constructieve
samenwerking met Lettelbert, zijn we met hen dus dubbel trots.
Voordat de uitreiking van het Appeltje van Oranje plaatsvindt zijn er
nog verschillende ronden die moeten worden doorlopen. Wij houden
u graag op de hoogte via de website en social media.

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
Nieuw in de GaveSuper, supermarkt voor Oostwold en Omstreken
Binnen de GaveSuper wordt constant gewerkt aan optimalisering van
de winkel. De afgelopen tijd heeft u de volgende ontwikkelingen
kunnen constateren:
 Een aantal artikelen zijn verhuisd. De winkel is namelijk opnieuw
ingericht volgens het laatste schappenplan van de SPAR.
Overzichtelijk en product gerelateerd.
 Via de SPAR is er een nieuwe vers vleesleverancier. Hierdoor kan
meer variatie en meer smaak worden aangeboden. Sommige
vleesproducten zijn zuurstofarm verpakt, waardoor er een langere
houdbaarheid wordt bereikt.
 Nieuw in de winkel is een cadeaukaartenmolen. Bij uitstek geschikt
om te geven als verjaardagscadeau of misschien als cadeautip voor
Sinterklaas of de Kerstman.
 Ook heeft de GaveSuper een stomerijservice. Wilt u uw kleding voor
de feestdagen (of misschien wel na de feestdagen) weer als nieuw
terug hangen in de kast? Kom dan eens langs en vraag naar de
mogelijkheden.
 Naast uw (kerst)inkopen die u met 10% korting kunt doen tijden de
klantendag van 18 december kunt u ook uw zakelijke
kerstpakketten bestellen bij de GaveSuper. Voor de mogelijkheden
kunt u contact opnemen met Kor Veldsema. Desgewenst komt hij
langs op uw bedrijf (www.gaveborg.nl).
Briljant Wonen
Het project Briljant Wonen heeft de afgelopen jaren 14 serieus
geïnteresseerden gehad, maar nooit meer dan twee opties tot
bouwen gelijktijdig. Op het moment dat een derde of vierde optie
genomen werd, waren de eerste en tweede al verhuisd of hadden
een ander huis gekocht. Het project Briljant Wonen wordt daarom
voorlopig in de ijskast gezet. Wel gaan we verder zoeken naar
mogelijkheden om toch woningbouw tegenover de Gaveborg te
realiseren. Echter niet meer vanuit de gedachte dat inwoners zelf
collectief een plan gaan ontwikkelen.

GaveSuper Update, verbetering en toekomst
De afgelopen jaren is het de GaveSuper gelukt om de omzet redelijk
stabiel te houden. Echter wil de GaveSuper graag groeien om ook in
de toekomst een gezonde winkel voor het dorp te behouden. Heeft u
daarom suggesties of verbeterpunten, geef het door. Wij nemen dit
graag mee in ons verbeterplan die Kor voor zijn opleiding moet
maken. De resultaten van dit programma zullen regelmatig bekend
gemaakt worden via de nieuwsbrief, website en sociaal media.
Waar zijn we zoal mee bezig?
• We zijn in gesprek met DHL om een steunpunt te worden voor het
halen en brengen van pakketten.
• We willen graag de maaltijdservice gaan introduceren. Deze service
maakt het mogelijk om verse maaltijden te bestellen. Hiermee gaan
we ook naar verzorgingstehuizen en woonflats voor ouderen. Er is
een folder beschikbaar over de mogelijkheden.
• We willen graag onderzoeken of het mogelijk is om als service een
kleine slijterij toe te voegen aan de winkel.
• We gaan de webshop aanpassen en verbeteren, waardoor er meer
mensen van buiten Oostwold de mogelijkheid krijgen om
boodschappen te bestellen. De boodschappen die via de webshop
worden besteld, worden dan thuisbezorgt.
• We willen graag een slag maken met kerstpakketten. Hiervoor
hebben we vrijwilligers nodig. Wilt u hier volgend jaar aan
meewerken? Geef u dan op in de winkel, dan kunnen we met elkaar
een plan van aanpak maken.
Bent u
inmiddels
enthousiast
geworden over de winkel en lijkt het u
mooi om mee te werken aan het
verder
ontwikkelen
van
deze
bijzondere supermarkt. Geeft u zich
dan op als vrijwilliger. Vele handen
maken licht werk en wij kunnen niet
zonder vrijwilligers. Opgeven kan tijdens de openingsuren van de
winkel.

Vervolg: Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
Bladkooien Oostwold
Ook in dit herfstseizoen heeft de gemeente weer bladkooien
geplaatst. Hierin kunnen afgevallen bladeren gedeponeerd worden.
Helaas worden de bladkooien niet altijd gebruikt waarvoor ze
bedoeld zijn. In de bladkooien mag alleen bladafval gegooid worden,
geen takken of ander tuinafval. De bladzuiger die de kooien leegt kan
namelijk alleen blad verwerken. In het afgelopen jaar heeft het
misbruik van een bladkooi op enkele plaatsen geleid tot het
verwijderen van deze voorziening. Ook dit jaar zal de gemeente dit
beleid handhaven en het verzoek is dan ook de bladkooien daarvoor
te gebruiken waarvoor zij zijn neergezet.

Kledinginzameling stichting Queri, in samenwerking met DierenLot
Een klein gebaar, maar veel waard voor dieren in nood in Nederland.
Al uw kleding, textiel en schoenen die u niet meer nodig heeft,
ontvangen wij graag voor hulp aan de dierenartskosten en voer voor
onze dieren. De gebruikte kleding, textiel en schoenen mogen kapot
zijn, maar wel graag schoon en in dichtgebonden zakken. Dekbedden,
kussens, matrassen enz. kunnen we helaas niet gebruiken. Alle
kleding, textiel en schoenen worden vervolgens dor ons verzameld en
gesorteerd en daarna opgehaald door stichting DierenLot. De gehele
opbrengst komt ten goede van onze stichting. Wij rekenen op uw
steun. www.thuiszorgvoordieren-stqueri.nl

Eerste proefseizoen Jeu de Boulen Gaveboulers Oostwold succes
Het was even proefdraaien, maar er
kan geconcludeerd worden dat het
een succes was. Met gemiddeld 12
Jeu
de
Boulers
per
vaste
trainingsavond (1x/2 week) en
diverse vrije inloopochtenden is het
Jeu de Boules seizoen ten einde.

Nagelstudio Eltina organiseert 3e Ladies Night Oostwold
Op vrijdag 27 november 2015 vindt alweer de derde ladies Night
plaats. Ditmaal in Café Restaurant Het Witte Paard. Er zijn weer
diverse
stands
waaronder:
stoelmassage,
kinderkleding,
decoratiestukken, chocolade, cup cakes, workshops keramiek,
tekenen, sieraden, mandjes, Tupperware, gellak , make-up ,heerlijke
parfum, dameskleding, kebab en Shop Inn en nog veel meer. Komt
allen vanaf 21:00.

De leden van de Gaveboulers zullen nog steeds een balletje blijven
gooien, echter zal dit in de winterperiode niet op een vast moment in
de week zijn. Het nieuwe seizoen, met een vaste trainingstijd, start
weer per 1 april t/m 1 oktober. Voor die tijd tot nog zin om met de
Gaveboulers een boules te gooien of geïnteresseerd in wat meer
informatie over de Gaveboulers, dat kan altijd: neem daarvoor
contact op met Anja de Vries 06 57262333 of mail:
anjadevries@kvowk.nl.

NIEUW: Peuterpret bij Villa Oostwold
Naast kinderopvang voor 0-12 jarigen, biedt Villa
Oostwold nu ook peuterpret voor kinderen van 2
tot 4 jaar in haar Peuterspeelzaal. Voor meer
informatie kom gerust eens een kijkje nemen of
kijk op onze website: Kindercentrum Villa
Oostwold, Hoofdstraat 232, 050 8518228,
www.villaoostwold.nl

Elke zaterdag Mini- en Kaboutersport in Gaveborg
Op de schoolvakanties na, is er vanaf
heden elke zaterdag van 9:00 tot
10:00 SPORT en SPEL voor kinderen
vanaf ca. 4 jaar. Onder begeleiding
van enthousiaste sporters maken
kinderen kennis met verschillende
spellen en sporten. Kom ook eens
kijken of neem contact op met Petra Brantsma voor meer informatie:
06 54995803 of petrabrantsma@kvowk.nl.

Nieuwe producten nagelstudio in GaveSuper
In de GaveSuper van Oostwold is weer een nieuwe collectie
opgenomen van Nagelstudio Eltina. Hierbij valt te denken aan: sjaals,
tassen, portemonnees, mutsen, doubble dots, glitter armbanden,
wikkelarmbanden en sieraad opberg pumps en ballerina's.

Op de woensdagochtend 9:00 tot 10:00 is er tevens Peutergym- en
Dans ((groot)ouder en kind). Ook hiervoor kunt u ook contact
opnemen met Petra Brantsma.
Griezelige spooktocht van Activiteitencommissie (ACO) groot succes
Vrijdag 30 oktober was het griezelen voor de deelnemers aan de
Spooktocht Nienoord.Om 22:00 vertrokken de dertig dappere
dorpelingen om het ‘ware’ verhaal achter het ontstaan van de
legende van de schelpengrot op Landgoed Nienoord te ontrafelen. Ga
voor het gehele verslag naar www.oostwold.com
Jeugdsoos O&O organiseert geslaagde kaart-, poker- en poolavond
Op zaterdag 10 oktober heeft Jeugdsoos O&O een kaart-, poker- en
poolavond georganiseerd. Dit was de eerste keer dat de jeugdsoos dit
organiseerde. Met 18 darters, 8 pokeraars en 8 poolers, mogen we
met gepaste trots spreken over een succes. Ook waren er andere
spelletjes, zoals thirty seconds. De winnaar bij het darten werd Jack
Oosting en bij het pokeren ging Brendan Drenth met de overwinning
aan de haal. De planning is om in de toekomst deze avond vaker te
organiseren. Bij deze avonden is iedereen welkom. Hier hoef je niet
persé jeugd voor te zijn.
In december organiseert de Jeugdsoos weer het “Ik hou van
Oostwold-spel” en wellicht worden er oliebollen verkocht. Houdt
onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie en wie weet
zien we u snel bij één van onze activiteiten!

Sponsoren en vrijwilligers Oostwold gevraagd
Stichting Queri vraagt vrijwilligers voor de verzorging van de dieren,
voor bestuurlijke en administratieve werkzaamheden en behulpzame
en ervaren mensen voor klus en timmerwerkzaamheden. Wij bieden
sponsoren een vermelding op onze website, vermelding in onze
nieuwsbrief en vermelding op onze facebookpagina. Sponsoring is
ook mogelijk door het plaatsen van advertenties op onze website.
www.thuiszorgvoordieren-stqueri.nl
Zomer 2015 was genieten op het Leekstermeer met Salonboot Anna
Salonboot Anna heeft deze mooie zomer, onvergetelijke en
feestelijke momenten gehad met
rondvaarten voor families, vrienden
en groepen. De enthousiaste reacties
hebben ook ons als beheerders weer
erg verheugd. Opvallend is dat onze
gasten de bekende omgeving vanaf
de salonboot als nieuw bekijken.
Doordat er elektrisch gevaren wordt
is het een ontspannen tocht waarbij de omgevingsgeluiden en de
mooie natuur ingrediënten zijn voor een mooi uitje. Onder het genot
van een hapje en een drankje is het dan ook heerlijk genieten van de
mooie omgeving. Wij hopen ook in de zomer van 2016 weer veel
mensen blij te kunnen maken met een mooie tocht.

Ga voor de volledige artikelen van deze nieuwsbrief
naar:
www.oostwold.com of www.gaveborg.nl
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