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De eerste nieuwsbrief van 2016 ligt alweer voor u klaar

In de wintermaanden staat het sportleven in de Gaveborg op een laag
pitje. OWK heeft net de wedstrijden in de zaal afgerond en voor
Pelikaan S was er de winterstop. Als er dan een oefenwedstrijd wordt
georganiseerd dan kan deze helaas niet doorgaan omdat sneeuw en
kunstgras niet goed samengaan.
De Gaveborg heeft wel op veel
andere vlakken een bijdrage aan het
sociale centrum van Oostwold
kunnen leveren. Zo hebben we weer
een fantastisch spetterend oud en
nieuw feest mogen organiseren met
een prima opkomst. En mochten we
als DB zelf even niet de tijd hebben om de mensen bij elkaar te
brengen dan heeft de activiteiten commissie van Oostwold ook de
nodige plannen voor een feestje uitgevoerd. Dit is een ideale
samenwerking en activiteiten van de ACO worden dan ook druk
bezocht.

De Gaveborg zelf staat momenteel ook in de spotlights. Deels omdat
we genomineerd zijn voor de Appeltjes van Oranje maar ook omdat
we in 2016 ons vijfjarig lustrum vieren.
Het formele gedeelte van ons vijfjarig bestaan hebben we op 8
februari kunnen samenvoegen met een bezoek van het Oranjefonds.
De gebruikers en vrijwilligers hebben de Gaveborg op deze dag onder
het genot van gebak en koffie weer eens van zijn beste kant laten
zien. Onze dank hiervoor.
Vijf jaar Gaveborg betekend voor een aantal mensen al bijna 14 jaar
kopzorgen en wilde plannen. Zonder deze grondleggers, en we weten
wie we daarmee bedoelen, was de Gaveborg nooit in de huidige vorm
tot stand gekomen. We zullen in 2016 op verschillende wijzen het
vijfjarig jubileum blijven vieren. Hou daarom de activiteiten kalender
en de facebook pagina van de Gaveborg in de gaten
Veel leesplezier met deze maarteditie van de nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur Stichting Dorpshuis Oostwold

Gaveborg Terugblik
Winter in Oostwold!
We hebben een heus winter gehad met spekgladde wegen. Het leven
lag zelfs even helemaal stil. Scholen waren vrij en bedrijven gesloten.
De GaveSuper was, zij het met enige vertraging, wel open. En dit
hebben we geweten. Iedereen kwam boodschappen halen. De jeugd
ging op schaatsen naar de oudere inwoners van ons dorp om
boodschappenbriefjes op te halen en om de boodschappen
vervolgens weer naar de mensen toe te brengen. Petje af!
Dinsdag 5 januari: Korte baan schaatsen georganiseerd door ACO
In de eerste week van 2016
ondervonden veel mensen hinder van
de winterse omstandigheden. In
Oostwold heeft men van de nood een
deugd gemaakt door op 5 januari in
de Ericalaan kortebaanwedstrijden
schaatsen te organiseren. De koek en
zopie tent met warme chocolademelk
en “kwast” bleek een ware trekpleister voor het massaal
toegestroomde publiek. De après ski muziek galmde door de
Ericalaan en bracht de toeschouwers alvast in de juiste stemming.
Onder het genot van een drankje en de warmte van de vuurkorven
keek iedereen uit naar de wedstrijd. Uiteindelijk ging de finale tussen
de broertjes Modderman. Deze jongens hadden wel wat weg van een
jonge Evert van Benthem uit een welbekende pindakaasreclame van
weleer (“eet dan maar lekker door mien jong”). Tijdens de wedstrijd
was van broederliefde niets te merken, beide jongens streden voor de
felbegeerde eerste plaats. Uiteindelijk was het Jan Modderman die
als eerste finishte. En zich zodoende een jaar lang de kampioen van
Oostwold mag noemen.
Vrijdag 22 januari: Grandioze bingo, opnieuw succes
Da activiteitencommissie (ACO) had de smaak te pakken want op
vrijdag 22 januari werd er opnieuw een grandioze Bingoavond
georganiseerd. Er waren maar liefst 18 prijzen te winnen en Merel
Zwart ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor, een half-om-half
rollade van 1,5 kilo!

Nieuwjaarsvoetbaltoernooi van Jeugdsoos Oostwold en Omstreken
Na een succesvolle “Ik houd van
Oostwold” werd 2016 geopend met
een nieuwjaarsvoetbaltoernooi.
Meer dan 25 mannen en vrouwen
hadden zich opgegeven. Ook hier
werd gevochten om een hoofdprijs.
Na veel bloed, zweet en tranen stond
het team onder leiding van Jan Vink aan het einde van de dag
bovenaan. Zij hebben de beker in ontvangst genomen en de dag is
afgesloten met een een (nieuwjaars)borrel in de Gaveborg.
Zaterdag 30 januari: Oostwold omgedoopt tot Proostwold
Oostwold werd omgetoverd tot
”Proostwold” en zo werd de eerste
maand van het nieuwe jaar
afgesloten met een fantastisch
carnavalsfeest in de Gaveborg. Aan
het begin van de avond werd er
samen met Kindercentrum Villa
Oostwold
een
kinderdisco
georganiseerd. Onder aanvoer van
Gré Parelmoer gingen later op de avond ook bij de volwassenen de
voetjes van de vloer. De prachtig uitgedoste feestgangers hadden
allemaal erg hun best gedaan en zagen er geweldig uit in hun
carnavalsoutfits. Uiteindelijk werd er een nieuwe Prins Carnaval 2016
gekroond, deze eervolle titel is gegaan naar Elvis Presley (Siert
Alkema). Als toegift was er een speciaal optreden van Elvis Presley
met de klassieker “Jailhouse Rock”. Heeft u de prachtige foto uit de
Midweek al zien hangen in de gang in de Gaveborg?
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Attent GaveSuper, nog steeds uw supermarkt!
De eerste week van februari is er een lustrum-actieweek
georganiseerd in de GaveSuper. Met zeer diverse acties die, met
medewerking van onze leveranciers, aangeboden konden worden
voor heel aantrekkelijke prijzen, konden we u als klant vijf dagen lang
verrassen. Even wat cijfers: we
hebben 220 kilo fruit verkocht, 41
broodtassen, 385 afbakproducten, 43
tassen met levensmiddelen en 52
bossen bloemen. Kortom een groot
succes!
Voor de trouwe bezoekers zal het opgevallen zijn dat de winkel
geleidelijk aan anders is ingericht. We hebben de schappenplannen
nu voor 95% op orde en hebben de winkel ingericht zoals de SPAR dat
min of meer voorschrijft. We zien nu geleidelijk ook dat de omzet iets
toeneemt en dat de derving begint af te nemen. Met de kennis van
de opleiding van Kor en de kennis van de schappenplannen van Bé
(ook wel UAP’s genoemd, uniforme artikelen presentatie),
verwachten we het komende jaar een prachtige omzet te bereiken.
Gezamenlijk met het bestuur hebben we ons ook gebogen over het
reclamebeleid. Helaas heeft onze winkel lang niet alle actieartikelen
die in de folder staan. Omdat we al langere tijd het idee hebben dat
de folder niet helemaal aansluit bij de behoeften van u als klant,
hebben we tijdens de lustrum-actieweek uitsluitend reclame gemaakt
in de winkel en via Facebook. Het resultaat was verbluffend. Ruim
200 klanten meer in de winkel die week en een omzetstijging van
ruim 20%.
Omdat onze eigen acties beter aansluiten bij de behoeften van onze
klanten, hebben we besloten te stoppen met de folder en verder te
gaan zoals in de actieweek, met uitingen in en buiten de winkel en via
Facebook. Hierbij zullen we deels het actieplan zoals we verplicht zijn
aan SPAR aanhouden en deels zullen we onze eigen acties opzetten.
U zult dus dagelijks verrast worden in de winkel met zeer diverse
aantrekkelijke en onverwachte acties.
Zaterdag 6 februari: Dart-, Poker- en klaverjasavond
Opnieuw was de ACO verheugd zeer
veel mensen mogen te verwelkomen
tijdens de dart- poker- en
klaverjasavond.
Naast
deze
standaard spellen was er deze avond
ook ruimte voor het spel 30 seconds
een spel dat zorgt voor veel
concentratie en hilariteit. Het was een gezellige avond met erg veel
aanmeldingen! Winnaars: Kevin van Dellen (darten) en Jakob Vos
(klaverjassen). De volgende Dart-, Poker- en Klaverjasavond is op 4
juni. Aanmelden kan via info@gaveborg
Maandag 8 februari: Open dag en Appeltje van Oranje
Zondag 7 februari was het officieel
vijf jaar geleden dat de Gaveborg
werd opgeleverd. Dit hebben we
maandag 8 februari gezellig gevierd
met heel veel Oostwoldjers. Wat een
opkomst! Geweldig, zo laten we met
elkaar zien dat de Gaveborg onmisbaar is geworden in ons dorp. Bijna
alle verenigingen waren aanwezig en lieten zien waarmee ze zich
bezig houden. Een succesvolle middag met veel gezelligheid. Deze
dag stond tevens in het teken van Appeltje van Oranje. De filmploeg
kwam langs om een leuke promotiefilm te maken.
Zaterdag 20 februari: Pubquiz
De “Ooswoldjers” gooiden hun algemene kennis weer in de strijd
tijdens de Pubquiz. De opkomst in het sportcafé de Gaveborg was
opnieuw grandioos en de sfeer zat er goed in. Het team onder leiding
van Elze Posthumus eindigde als eerste op de voet gevolgd door de
mannen van DCO: Darts Club Oostwold.

Woensdag 2 maart: Theater te water met “de Laatste bus”
Theater te Water trad voor één van
de laatste keren op in haar
roemruchte bestaan. De wintervoorstelling “De laatste bus”, bleek
een fantastisch hilarisch stuk met een
serieuze ondertoon over zeer actuele
en herkenbare problematiek. De
jonge zes acteurs, die soms meerdere personages vertolkten, wisten
de Oostwoldjers moeiteloos mee te nemen in een zoektocht waarin
aannames, verwarringen, speculaties, leugens (om bestwil) en
uiteindelijk de waarheid zorgde voor verdeeldheid in een klein dorp.
Hulde voor schrijver en regisseur Just Vink, de vakman pur sang. Er
werd bijzonder goed gespeeld en de vertolkte liedjes waren mooi op
muziek gezet. Vooral Petra (Lara van der Bergh) stal de show met
haar kinderlijk gedrag, die ze tot in de puntjes doorvoerde. De
dubbele titel “de laatste bus” waarin het afscheid van deze bijzondere
theatergroep doorklinkt, was een groot succes. Het toegestroomde
170 koppige publiek, jong en oud, zat dicht op het podium en genoot
zichtbaar van de voorstelling en het prachtige decor.
Na afloop werden er nog mooie prijzen verloot door de
activiteitencommissie. Vele mensen jong en oud gingen dan ook na
afloop met een goed gevoel en leuke prijsjes naar huis.
Donderdag 3 maart: Creatieve middag met “De sleutel”
Tijdens de voorjaarsvakantie was het
weer tijd voor een creatieve workshop
van Antje Wagenaar van de Sleutel.
Aan de hand van een belangrijke
gebeurtenis werden er diverse
creatieve tekeningen door de
kinderen gemaakt.
Vrijdag 18 maart: Nationale Pannenkoekendag
Vrijdag 18 maart stond er weer een
leuke activiteit van SWS de
Gavelander op het programma. De
kinderen van groep 7 & 8 deden net
als 878 andere scholen, mee aan de
10e nationale Pannekoekendag. Op
deze middag gingen de kinderen
pannenkoeken bakken voor de
mensen van de ouderensoos.
Eerst gingen de kinderen inkopen doen bij de GaveSuper, waarna,
gebruik makend van de keuken van de Gaveborg, de lekkerste
pannenkoeken de keuken verlieten. Groep 7 & 8 ging na het bakken
gezellig samen aan tafel met de mensen van de soos en de cliënten
van de Zijlen om gezamenlijk te lunchen. Wat fijn dat ons gebouw
hier de ruimte voor biedt.

Vooruitblik activiteiten en Nieuws Oostwold
Natuurlijk staat er ook de komende tijd weer veel activiteiten op het
programma:
 woensdag 23 maart 17:30 Meat & Eat (opgave tot maandag 12:00
info@gaveborg.nl).
 Zondag 27 maart 11:00-14:00 Paasbrunch n het witte paard.
 Zondag 27 maart vanaf 21:00 Judith Peters in Café het Witte paard.
 Vrijdag 1 april, grote opruim actie zwerfafval door kinderen van
SWS de Gavelander.
 Vrijdag 15 april aanvang: 20:00 Bingo avond in de Gaveborg, met
speciale haal-en-breng service.
 Vrijdag 22 april aanvang: 20:00 Whiskey proeverij Gaveborg
Oostwold.
 Woensdag 27 april Koningsdagmarkt in de Ericalaan met ‘s avonds
groot feest in Gaveborg en Witte paard.
 Zaterdag 4 juni aanvang: 20:00 Dart-, Poker- en Klaverjasavond in
de Gaveborg van Oostwold.
 Vrijdag 2 en zaterdag 3 september Dorpsfeest Oostwold.

Vooruitblik activiteiten en Nieuws Oostwold
Meet & Eat: woensdag 23 maart, 6 april, 20 april.
En zoals het de Gaveborg betaamt staat ook aanstaande woensdag
weer een heerlijke maaltijd klaar. Geeft u zich uiterlijk maandag 12:00
op en u kunt om 17:30 aanschuiven voor weer een lekkere maaltijd
bereid door onze vrijwilligers. Graag opgave uiterlijk de maandag voor
de Meet & Eat, per mail: info@gaveborg.nl of rechtstreeks aan
Henriëtte Veldsema of Jannie ter Veer.
Zondag 27 maart eerste paasdag bent u welkom in het Witte Paard
Eerste paasdag 27 maart vanaf 11:00 tot 14:00 bent u welkom bij
onze Paasbrunch (€15 pp incl. koffie of thee (reserveren gewenst)
Vanaf 16:00 is de keuken weer open voor een lekkere maaktijd voor
een (h)eerlijke prijs en s'avonds vanaf 21:00 kunnen de voetjes van de
vloer met Judith Peters!
April: Nieuw in de Gaveborg van Oostwold
Vanaf de eerste week van april kun je bij de Gaveborg vers belegde
broodjes halen. Voor de vers belegde broodjes zijn wij dagelijks open
van 11:00 – 14:00. U heeft de keuze uit de volgende broodjes:
Gezond
Brie
Warme beenham
Italiano
Gerookte zalm
Surinaamse kip
Het is ook mogelijk om de broodjes te bestellen. De ingang voor het
afhalen van de broodjes is aan de zijkant van de Gaveborg, bij het
korfbalveld.
April: Gaveboules officieel van start
Na het succes en het uitproberen voor
de winter, zijn we eruit. Vanaf april zal
de Gaveboules officieel van start gaan
als Jeu de Boules vereniging van
Oostwold. Heeft u ook interesse in het
gooien van een boules… neem dan
contact met op met Anja de Vries:
anjadevries@kvowk.nl of 06 57262
333 wij verwelkomen u graag.
Vrijdag 22 april: 2de Whisky proeverij in de Gaveborg
Wegens het succes van de eerste whiskyproeverij gaan we op
herhaling. Deze keer is Mitra Nienhuis uit Leek bereid gevonden hun
kennis van Whisky te delendelen. De geproefde whisky’s kunnen met
korting besteld worden en kunnen worden gehaald bij Mitra Nienhuis
in Leek. (bij de Jumbo op het industrieterrein). Geef je snel op bij één
van de beheerders of mail: info@gaveborg.nl, want vol = vol.
Woensdag 27 april: Koningsdag Oostwold
Dit jaar valt koningsdag op woensdag. Zoals elk jaar sluiten we
Koningsdag gezellig af met een feestje in de Gaveborg van Oostwold.
Dit jaar komen DJ BEEZ en DJ Lady S een feestje bouwen. ’s Morgens
is er natuurlijk weer traditiegetrouw de rommelmarkt in de Ericalaan.
De invulling voor de middag is nog niet helemaal bekend, maar houd
u de publicaties van de activiteitencommissie Oostwold goed in de
gaten want spektakel is gegarandeerd!
Mei 2016: Gaveborg nog steeds in de race voor Appeltje van Oranje
Tijdens de open dag op 8 februari, waarin gevierd werd dat de
Gaveborg vijf jaar geleden werd opgeleverd, is ook een promotiefilm
gemaakt die gebruikt wordt bij de beoordeling voor Appeltje van
Oranje. Door de massale opkomst, konden de filmers een prachtige
film maken, waarin heel duidelijk naar voren komt dat de Gaveborg
gedragen wordt door heel Oostwold en wijde omgeving. Nu is het
wachten op de definitieve uitslag. In mei wordt een
Gaveborgdelegatie uitgenodigd bij het Koningspaar waarna bekend
gemaakt wordt wie er gewonnen heeft. De Gaveborg heeft het
dankzij jullie allemaal goed gedaan. Het heeft Oostwold opnieuw
nationaal op de kaart gezet.
Gym- en Turnvereniging Tiga
Woon je in de buurt van Oostwold en heb je altijd al willen
gymmen/turnen? Dit kan! De lessen worden geven in de Gaveborg op
de woensdagmiddag van 13:30 - 14:30. Kom ook eens vrijblijvend
meedoen. Heb je nog vragen: stephany@tigaleek.nl

Medewerking aan enquêtes en interviews gevraagd
Met enige regelmaat kunnen we in de Gaveborg gebruik maken van
studenten. Soms om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en soms om
wat we al doen nog beter te doen. Om erachter te komen wat de
gebruikers van de Gaveborg van de bestaande of nieuwe activiteiten
vinden, zijn enquêtes en interviews onmisbaar. Het kan dus af en toe
gebeuren dat u gevraagd wordt voor een interview of het invullen van
een enquête. Uw medewerking hieraan wordt zeer op prijs gesteld.
Want uw meningen en ideeën tellen en helpen om de Gaveborg en
zijn omgeving voortdurend te verbeteren.
Even voorstellen: Yora tuinstra nieuwe stagiaire Gaveborg
Mijn naam is Yoran Tuinstra en ik ben 8 februari begonnen in het
kader van mijn opleiding Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen met mijn afstudeerstage bij de Gaveborg in
Oostwold. Ik ben 23 jaar, kom uit Winschoten en mijn hobby is
voetbal, bij de plaatselijke voetbalvereniging WVV. Gedurende mijn
afstudeerperiode van vijf maanden ga ik onderzoek doen naar de
mogelijkheden om scholen en bedrijven te koppelen aan de
Gaveborg. Op dit moment is het namelijk zo dat een aantal ruimten
niet of nauwelijks gebruikt worden. Gedurende mijn afstudeerperiode
zal ik dus onderzoeken of scholen en bedrijven interesse hebben om
gebruik te maken van de faciliteiten en vele mogelijkheden die de
Gaveborg te bieden heeft.
GaveFitness
Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus
voor veel mensen een reden om weer de
fitness in te gaan. Wil je dit graag in
Oostwold doen, kan dit natuurlijk! Aanmelden voor de fitness kan in
de Gaveborg door één van de beheerders aan te spreken of een mail
te sturen naar info@gaveborg.nl, of joeriwiersma@hotmail.com of
destructo50@hotmail.com. Voor uitleg over de fitness of een schema
voor het sporten, kan je tevens mailen en dan nemen we z.s.m.
contact met u op. De fitness is voorzien van nieuwe gewichtsschijven
en nieuwe fitnessmatjes. Komende maanden wordt er gekeken naar
de mogelijkheden voor posters met daarop de spieren van het
lichaam en fitnessoefeningen. Kortom we zitten niet stil!
Theater Groep Oostwold op zoek naar toneelspelers en meer
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
mensen die het leuk vinden om toneel
te spelen.
Binnen de Gaveborg willen wij graag
een eigen toneelgroep opzetten.
Inmiddels hebben we Henk Roede uit
Grootegast bereidt gevonden om een
toneelspel te schrijven. Dit stuk speelt
zicht af in een supermarkt in een klein
dorpje. Henk probeert er zoveel mogelijk kenmerken en anekdotes
van Oostwold in te verwerken.
Maar zonder toneelspelers geen toneelgroep, dus heb jij interesse in
toneelspelen laat het ons weten. Ook zijn we op zoek naar
decorbouwers,
kledingverzamelaars/ontwerpers
en
een
regisseur/souffleur. Heb je interesse, wil je meer informatie of wil je
je gelijk aanmelden dan kan dit via info@gaveborg.nl of 06 21566774
De Gaveballen
Het zeer gemêleerde, gemengde, recreatieve
volleybal team, de Gaveballen, met enig niveau,
van Oostwold, zijn nog steeds wekelijks actief in
de Gaveborg. Inmiddels zijn we met ruim 15
leden, tussen de 16 en ongeveer 60 jaar, zeer
tevreden over de aanwas. Lekker spelen, veel
inzet, en gezelligheid zijn de belangrijkste
voorwaarden voor het slagen van deze woensdagavonden.
Meer ambitie dan dat, hebben we tot nu toe niet. Mocht je interesse
hebben, of willen weten hoe evt. een extra team te starten, dan kun
je je richten tot Geartsje Zondervan of Christie van Kapel of
gaveballen@oostwold.com

Historische vereniging: 700 jaar Oostwold
2015 was een enerverend jaar voor de organisatie van “Oostwold 700
jaar”. Veel fotomateriaal en goederen zijn ingebracht waarvoor onze
dank. Dit leidde tot een mooie expositie waarvan iedereen kon
genieten. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en willen we graag
het in 2015 gestartte doorzetten en uitbreiden. Hiervoor zijn een
aantal zaken belangrijk. We zijn op zoek naar nieuwe mensen die:
 het huidige historische team komen versterken
 het huidige materiaal verder kunnen archiveren
 als clublid mee denken en willen meewerken .
Tevens zouden we graag ideeën , suggesties en thema’s van U willen
ontvangen voor verdere uitbreiding betreffend de historie van
Oostwold.
Er zijn nog boeken:”700 JAAR OOSTWOLD” beschikbaar voor €25,-Interesse, we zien graag uw reactie tegemoet:
Jaap Diepstra
jaap.diepstra@home.nl
050 5515 663
Derk Feenstra f feenstra.d@home.nl
050 5515 318
Korfbalvereniging OWK start club van 25
Met ingang van het seizoen 20162017 kunt u OWK steunen door lid te
worden van de “Club van 25”. De
kosten hiervoor zijn € 25,- per
seizoen en in ruil daarvoor komt uw
naam op het 'Club van 25' bord in het
sportcafé van de Gaveborg in
Oostwold. Heb je interesse om onze
bloeiende vereniging te steunen? Geef dit dan door aan de
Sponsorcommissie via sponsor-sie@kvowk.nl of maak even een
praatje met Gert Schuitema
Burgemeester leest voor bij Kinderopvang Villa Oostwold
Kinderopvang Villa Oostwold in het
gelijknamige
dorp
kreeg
donderdagmorgen
de
Leekster
burgemeester Berend Hoekstra op
bezoek. Hij nam plaats op een
kinderkrukje om de peuters voor te
lezen. Onder zijn gehoor bevonden
zich twee van zijn kleinkinderen. Villa
Oostwold is een particuliere kinderopvang die acht jaar geleden van
start ging. Dagverblijf/peuterspeelzaal tellen dertig kinderen,
buitenschoolse opvang twintig en vijftig schoolkinderen eten rond het
middaguur hier hun boterham.
Minicamping aan het diepje
Onze
minicamping
aan
de
Lettelberterdijk 7 heeft naast
safaritenten nu ook een compleet
ingerichte pipowagen in de verhuur.
De pipowagen beschikt over vier
slaapplaatsen,
een
eethoek,
verwarming en een keuken. In het
naastgelegen badhuis is een privé-badkamer beschikbaar met
douche, toilet en wastafel. Een ideale stek als u familie of vrienden op
bezoek krijgt en u een logeerplek voor ze zoekt. Hans en Gerdine
ontvangen ze graag. www.aanhetdiepje.nl
SWS De Gavelander blij met Multifunctioneel Centrum
SWS de Gavelander staat letterlijk middenin Oostwold en haar
omliggende dorpen. Met de activiteiten die wij organiseren willen wij
dit ook graag uitstralen. Zo vieren wij de Kinderboekenweek met een
activiteit in Den Horn, zijn wij aanwezig bij de 4 mei herdenking in
Enumatil en hopen we ieder jaar een keer te kunnen gaan schaatsen
in Lettelbert. Een bezoek aan de kerk in Midwolde maakt onze route
compleet. Minimaal eenmaal per jaar is het team aanwezig bij de
Meet & Eat in de Gaveborg en daarmee leggen wij graag contact met
de mensen uit Oostwold. Deze contacten zorgen voor een prettige
wisselwerking want in november heeft een groep vrijwilligers uit het
dorp alle fietsen van de schoolkinderen gecontroleerd op onder
andere de verlichting en de werking van de remmen.
Wij zijn daar erg blij mee, want wij vinden het belangrijk dat de
kinderen op een veilige fiets naar school toe komen.

Zwerfafval onder handen genomen door kinderen van Gavelander
Op vrijdag 1 april gaan de kinderen samen met de leerkrachten het
zwerfafval rond het gebouw opruimen. Een nuttige activiteit maar
natuurlijk hopen wij dat wij het niet te druk zullen krijgen. Want
uiteindelijk is het de bedoeling dat afval altijd in de afvalbakken komt.
Kortom, er staat in Oostwold een bruisende school die zich graag
inzet voor alle omliggende dorpen en zo een regio functie heeft.
Woensdag 30 maart 19:30: Informatieavond ‘Zonnewal Oostwold’
In de Gaveborg wordt u woensdag 30
maart om 19:30 bijgepraat over het
project Zonnewal Oostwold!
Oostwold een heel stuk stiller en geheel zelf en volledig duurzaam
voorzien van elektriciteit, dát is de bedoeling van Zonnewal
Oostwold!. Wie wil dat niet? Oostwold heeft in toenemende mate
last van het lawaai van de snelweg. Met een geluidswal langs de A7
met daarop een zonnepanelenrij slaan we meer dan twee vliegen in
één klap. We kunnen met z’n allen, in coöperatief verband, onze
eigen groene stroom opwekken in een dorp met sterk verbeterde
leefomstandigheden. We kunnen, na de klapper met de Gaveborg,
weer tonen wat wij kunnen, wat een uniek dorp wij zijn!
Een groep dorpsbewoners heeft de afgelopen twee jaar onderzocht
of zoiets mogelijk is. We zijn nu zover gekomen dat we de
mogelijkheden graag aan iedereen willen tonen, er uitleg over geven
en er samen over willen praten. We willen ook graag weten hoe groot
de belangstelling is om mee te gaan doen. We hebben de naam al
bedacht: de Zonnewal Oostwold van de EnergieCoöperatie Oostwold,
kortom ECO.
Kom naar de informatieve bijeenkomst voor ALLE bewoners van het
dorp en de directe omgeving. Neem uw buren mee! Woensdagavond
30 maart a.s., aanvang om 19:30 (inloop vanaf 19:00, de koffie staat
klaar!) in MCO de Gaveborg. Komt allen voor een stiller en groen
Oostwold!
Paasbrunch Grand Café Borg Nienoord en aansluitend een
rondvaart met Salonboot Anna
Salonboot Anna heeft een mooie
combinatie met Grand Café Borg
Nienoord, waarbij een Paasbrunch
gecombineerd wordt met een
heerlijke
rondvaart
in
het
Leekstermeer met Salonboot Anna.
Grand Café Borg Nienoord serveert
tijdens
beide
Paasdagen
een
overheerlijke Paasbrunch, (11:00 – 14:00). Men dient vooraf te
reserveren, vol is vol! Diegenen die een Paasbrunch hebben
gereserveerd hebben de mogelijkheid om om 14:15 een rondvaart
met Salonboot Anna over het Leekstermeer te kunnen maken.
Reserveren kan gelijktijdig met de doorgave voor deelneming aan de
Paasbrunch.
Wanneer:

Paasdagen zondag 27 & maandag 28 mrt

Tijd:

14:15 tot 15:15

Plaats van vertrek:

Haven Leek aan de stijger havengebouw.

Kosten: Het is een tocht van een uur voor €10,- pp en kinderen t/m 5
jaar gratis en van 6 t/m 12 jaar €5,- inclusief kopje koffie/thee of
limonade aan boord.
Maximaal aantal personen: 28 personen
Reserveren: nu te reserveren Paasbrunch Grand Café Borg Nienoord
gecombineerd met rondvaart: www.grandcafe-borgnienoord.nl
0594 726005
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