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Het grootste Appeltje van Oranje is voor ons allemaal!

Wat is er weer veel gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief in maart.
Teveel om allemaal op te noemen! De Gaveborg, wij inwoners van
Oostwold en omstreken, won(nen) het grootste Appeltje van Oranje
in de koninkrijk brede (overzeese rijksdelen deden ook mee)
prijsvraag van het Oranje Fonds. Een koninklijk compliment aan alle
organisaties, hun leden en vrijwilligers die samen de Gaveborg tot
een succes maken.
Een eerste plaats was er ook voor voetbalvereniging Pelikaan S. Na
een lange en spannende competitie werd deze roemruchte club
kampioen en promoveert naar de tweede klasse. Dit werd tevens een
landelijke primeur: nog nooit werd een team op de laatste
competitiedag kampioen met zo’n hoog aantal punten. Ook de
andere elftallen behaalden goede resultaten. “
Korfbalvereniging OWK wist zich vroegtijdig te handhaven in de
eerste klasse en sloot af met een mooie 4e plaats tijdens de
veldcompetitie. Tijdens de zaal werd er nog gestreden om promotie
naar de overgangsklasse. AVO bleek echter iets te sterk en OWK kon
dit historische moment helaas niet verzilveren. Ook de talentvolle
OWK B1 heeft hoge ogen gegooid. Tot het laatst deden zij mee voor
een plekje om het Nederlands kampioenschap, helaas was het LDODK
die aan het langste eind trok en naar het NK mocht.

Mannen en vrouwen, jongens en
meisjes,
allemaal
van
harte
gefeliciteerd met deze mooie
prestaties. Ook de eerste wedstrijd
van Gaveboules, de nieuwe Jeu de
Boules groep van Oostwold, was
gedenkwaardig: alweer een mooie
nieuwe vereniging erbij. Het voetbal
mixtoernooi, het korfbalkamp, de
koningsdag met de mooie quizavond, zorgden voor nog meer
plezier. En dan hebben we het nog
niet eens gehad over de vele andere
verenigingen die actief zijn.
In de tussentijd trad Henriëtte, onze
beheerster, in het huwelijk met Ruud: een feestelijke dag met een
stralend bruidspaar. Ook aan hen onze gelukwensen.
En nu op naar de feestweek van 30 augustus t/m 2 september, die in
het teken zal staan van het vijfjarig bestaan van de Gaveborg.
Wij wensen u veel leesplezier in deze nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur SDO

Gaveborg Terugblik
Broodhoek van de GaveSuper
Trouwe bezoekers van de GaveSuper hebben kunnen zien dat de
broodhoek in de winkel aangepast is. Onder andere is de
Broodstelling verschoven waardoor er ruimte is ontstaan voor een
proeverijtafel. Er wordt nu gestart met het afbakken van brood in
eigen oven, zodat het brood nog verser is. Met behulp van de
opgepimpte snijmachine zijn er meer mogelijkheden en hoeft minder
brood van de bakker besteld te worden, waardoor de derving omlaag
gaat en de marges omhoog.
Bingo-avond
zaterdag 16 april ‘16
Op zaterdagavond 16 april werd er weer een Bingo-avond
georganiseerd door de Activiteiten Commissie Oostwold (ACO) in het
sportcafé van de Gaveborg. Een gezellig avondje uit, waar weer
mooie prijzen gewonnen werden. Hannie de Vries en Hennie Molema
wonnen samen de dinercheque van Eetcafé Het Witte Paard. Marije
Vijfschaft ging er met de hoofdprijs vandoor, een rijk gevuld
vleespakket.
Koningsdag
woensdag 27 april ‘16
Helaas viel de traditionele Koningsdagmarkt in de Ericalaan dit jaar in
het water. Een aantal enthousiastelingen stelden hun koopwaar nog
wel uit, maar de harde wind en regen gooide roet in het eten.
Volgend jaar zal de Activiteiten Commissie Oostwold stralend weer
bestellen, zodat er weer goedgevulde marktkramen opgezet kunnen
worden.
Koningsdag 2016 werd afgesloten
met een Koninklijke Quiz in de
Gaveborg. Deze Quiz bestond uit vijf
ronden met vragen over ons
Koningshuis. Met name de ronde met
babyfoto’s van de leden van de
Koninklijke familie leverde de nodige
hilarische antwoorden op. Uiteindelijk won het team onder leiding
van Cor Hamming de Quiz. Zij mogen zich de Oranjekenners van
Oostwold en omstreken noemen. Ze lieten de hoofdprijs; oranjebitter
met een bittergarnituur, dan ook goed smaken.

Appeltje van Oranje
donderdag 26 en vrijdag 27 mei ‘16
Eindelijk, de prijsuitreiking van het Appeltje van Oranje, op Paleis het
Loo, uit handen van Koningin Maxima. Met een delegatie van acht en
burgemeester Berend Hoekstra van de gemeente Leek, werd
afgereisd naar Den Haag. Aangekomen werden we vriendelijk welkom
geheten door de lakeien. Evert van Vliet, Joop van Schie en Henriëtte
van Adrichem waren aanwezig bij de voorontvangst met de Koning en
Koningin. In de balkonzaal zou de rest van de delegatie de Koning en
Koningin ontmoeten. Tot onze verrassing was prinses Beatrix hier ook
bij aanwezig. Onze ervaring is dat ons Koningspaar heel vriendelijk en
gastvrij is en trots zijn dat wij de Gaveborg samen met het dorp en
alle vrijwilligers draaiende houden. Na verschillende toespraken in de
balkonzaal, kwam Koningin Maxima aan het woord. Na haar
toespraak, waarin ze vooral liet blijken dat ze trots is dat dorpen, door
initiatieven zoals de Gaveborg, leefbaar worden gehouden, kwam het
verlossende woord. “De Gaveborg is de winnaar van het grote
Appeltje van Oranje!” Na de
felicitaties en gezellige receptie werd
huiswaarts gekeerd om het feest de
volgende dag met alle dorpsbewoners en verenigingen te vieren.
Wij willen iedereen bedanken die een
bijdrage heeft geleverd aan het
Appeltje van Oranje! (Foto Bart
Homburg). Dit is een prijs waar we met z’n allen trots op mogen zijn!
Heel Oostwold vaart
Zaterdag 18 juni ‘16
“Heel Oostwold vaart”, wordt
georganiseerd door de Activiteiten
Commissie Oostwold (ACO). Een
zaterdag vol plezier op het water
staat gepland. Er kan meegevaren
worden met salonboot Anna op het
Leekstermeer of er kan zelf gepeddeld worden in een kano die
beschikbaar gesteld is door Watersportcentrum Lettelbert. Op het
moment van schrijven is het nog niet bekend of er voldoende
aanmeldingen waren om dit evenement door te laten gaan.

Vervolg Gaveborg Terugblik
AGF (aardappelen, groente en fruit) Opleiding
medio juni ‘16
Sinds medio juni zijn vijf GaveSuper medewerkers begonnen met de
AGF opleiding. Doel van de opleiding is om meer kennis te krijgen van
onze groenten en fruit. Wat moet er allemaal gebeuren om de
groente- en fruitstelling vol en vers te houden? Hoe kunnen we het
beste bestellen en hoe verhogen en waarborgen wij de kwaliteit? De
eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden en met de tips en trics zijn
nu al diverse verbeterpunten doorgevoerd. De komende weken zal de
GaveSuper volop acties organiseren om de verswaren te promoten.

Voetbal- en pingpongtafel in het sportcafé
Een leuk spelletje samen spelen in de
Gaveborg, dat kan nu ook. Sinds korte
tijd staat in het sportcafé een
voetbaltafel en een tafeltennistafel.
Hier mag natuurlijk iedereen gebruik
van maken. Batjes en balletjes liggen
achter de bar.

medio juni ‘16

Wel graag weer inleveren na gebruik.

Wij willen namelijk de Bakker, Groenteboer en Slager van Oostwold
worden!”

Gaveborg Vooruitblik
Natuurlijk staan er ook de komende tijd weer veel activiteiten en festiviteiten op het programma.
Oproep: Enthousiaste mensen gezocht!
Zoals u weet maakt het beheer van de Gaveborg, samen met een
grote groep vrijwilligers, elke dag de Gaveborg kleedkamers en school
schoon. De groep met enthousiaste schoonmaakvrijwilligers neemt
op dit moment wat af. Om uiteenlopende redenen kunnen ze helaas
niet meer helpen. Daarom willen we graag in contact komen met
nieuwe vrijwilligers, die ons graag een uurtje per week zouden willen
helpen. U wordt dan opgenomen in ons vrijwilligersbestand en in
overleg ingepland. De werkzaamheden bestaan uit: toiletten
schoonmaken, tafeltjes afnemen, ruimtes stofzuigen, vegen en
dweilen.
Als dank ontvangt u elk jaar een leuk kerstpakket en wordt u
uitgenodigd voor een jaarlijks etentje of barbecue. Wilt u, in een
informele en gezellige sfeer, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van
de school en de Gaveborg, neem dan contact op met Yvonne of
Henriëtte. Wilt u wel een keer helpen, maar liever buitenom, ook dan
kunt u zich opgeven bij de beheerders: Yvonne of Henriëtte.
Yvonne: 06 - 27091831, Henriëtte: 06 - 13212216,
Gaveborg: 06 – 21566774
Extra Koopavond GaveSuper tijdens avond vol actie vrijdag 8 juli ‘16
Op vrijdag 8 juli hopen we Oostwold
en omgeving te kunnen trakteren op
een heel bijzondere actieavond. We
zijn bezig met het organiseren van een
hulpverleningsavond in de breedste
zin van het woord. Net als vijf jaar
geleden tijdens de opening van de Gaveborg, willen we diverse
hulpverleners naar de Gaveborg halen om kennis te maken met de
vele taken die deze helden kunnen en moeten verrichten om hulp en
veiligheid te waarborgen. Politie, brandweer, ziekenvervoer en
krijgsmacht, we zijn druk bezig ze allemaal naar Oostwold te krijgen.
De GaveSuper heeft deze avond een extra koopavond met divers
aantrekkelijke acties.
Openingstijden GaveSuper
tijdens zomervakantie
Attent de GaveSuper is tijdens de zomer gewoon open.
Openingstijden Gaveborg
tijdens zomervakantie
In de zomermaanden is de Gaveborg niet standaard elke avond open.
Mocht je willen fitnessen of heb je een andere activiteit kun je
contact opnemen met Yvonne 06 - 27091831. Het gebouw wordt dan
in overleg geopend.
De Gaveborg is in verband met het onderhoud van de vloeren van
woensdag 27 juli t/m 21 augustus gesloten.
GaveFitness
In de fitness gaat alles zijn gangetje.
Inmiddels is de reparatie van een
loopband volbracht en ook de fiets zal
deze week gerepareerd zijn.
Mensen die graag willen fitnessen of fit willen worden kunnen zich
altijd aanmelden bij de Gaveborg (Henriëtte of Yvonne).
Sportschema's en uitleg van apparaten kunt u krijgen van Jannes
Huizing (destructo50@hotmail.com). Tot ziens in de fitness!

Openingstijden GaveFitness
tijdens zomervakantie
Gedurende de openingstijden van de GaveSuper kan er gefitnest
worden. Is zowel de GaveSuper als de Gaveborg gesloten en wil je
fitnessen, dan kun je contact opnemen met Yvonne 06 - 27091831.
Het gebouw wordt dan in overleg geopend.
Dorpsfeest 2016 dinsdag 30 augustus t/m zaterdag 3 september ‘16
Op dit moment is de Activiteiten Commissie Oostwold (ACO) druk
bezig met de voorbereidingen van het dorpsfeest van Oostwold. Het
exacte programma is nog niet definitief, maar wij beloven u een
spectaculaire week vol festiviteiten. Het thema dit jaar is “High 5”
verwijzend naar het vijfjarig jubileum van de Gaveborg. Daarom is
gekozen om vijf dagen feest te vieren!
Een klein tipje van de sluier: pleinfeest, zomermarkt, volleybal en Jeu
de Boules toernooi, feest met de 3 DJ’s, BBQ, live muziek, kermis,
brakke brunch, camping, enz. enz.. Houdt de berichtgeving de
komende maanden goed in de gaten voor het definitieve programma,
zodat wij er met elkaar een onvergetelijk feest van kunnen maken.
Denkt u alvast na over het versieren van uw huis/tuin met als thema
High 5?; Heeft u leuke ideeën voor een activiteit laat het ons weten
facebook.com/activiteitenoostwold of aco@oostwold.com
Meet & Eat
vanaf woensdag 31 augustus ’16
Meet & Eat is voor jong en oud, voor gezinnen of alleenstaanden,
voor stelletjes of vrijgezellen, studenten of werkenden. Kortom voor
iedereen die het leuk vindt om gezellig te eten voor een kleine
bijdrage. Voor maar € 6,00 kun je al genieten van een wisselend
buffet. Het menu wordt samengesteld in overleg met Attent de
GaveSuper. Zij minder derving, wij voor weinig geld gezond en lekker
eten. Een win win situatie. De eerste Meet & Eat is op woensdag 31
augustus om 17:30. Deze Meet & Eat is gekoppeld aan het dorpsfeest.
We hopen op een gezellige avond met vele nieuwe gezichten.
De daarop volgende keer zal zijn op woensdag 21 september.
Vervolgens weer om de week (even weken woensdag om 17:30).
Dit jaar is er een kleine verandering.
Elk jaar zullen er vier thema-avonden
zijn. De thema-avonden voor komend
half jaar zijn bekend, nl: woensdag 19
oktober ’16 -> Halloween & woensdag 14 december ’16 -> Mexicaans.
Opgave graag voor maandag 12:00, voorafgaand aan de geplande
Meet & Eat, info@gaveborg.nl of via 06 - 21566774.
Jeu de Boules Toernooi
vrijdag 2 september ’16
Op vrijdag 2 september om 17:45 zal, tijdens het
dorpsfeest, alweer het 3e Jeu de Boules Toernooi
van Oostwold plaatsvinden. Natuurlijk willen we
graag weer veel deelnemers, dus geef je op door
een formulier in te vullen die woensdag 22 juni bij
de GaveSuper zal liggen of meld je aan via email:
anjadevries@kvowk.nl. Tijdens de ingeplande inlopen op woensdag
31 augustus om 10:15 en donderdag om 19:15 kan weer geoefend
worden voor de liefhebbers. Geef je op voor het 3e Jeu de Boules
toernooi en samen me de stratenvolleyballers maken we er weer een
gezellige (en dit keer droge) avond van.

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
Buurtpreventie Oostwold Oostwold
Zoals iedereen ongetwijfeld al heeft
gezien, hangen er sinds dit voorjaar
bij de toegangswegen naar Oostwold,
Buurtpreventieborden.
Daaraan
gekoppeld is er een Buurtpreventieapp gelanceerd. De bedoeling hiervan
is dat er een preventieve werking
uitgaat van de zichtbaar geplaatste
borden. Lieden die minder goede bedoelingen hebben, moeten zich
af gaan vragen of het verstandig is om in ons mooie dorp verkeerde
dingen te doen. Maar ook als we als dorpelingen iets zien wat we niet
vertrouwen, kan er een berichtje in de app geplaatst worden
waardoor er onmiddellijk tientallen bewoners alert zijn en mee
kunnen kijken of er werkelijk onraad is. Is dat inderdaad het geval, ga
er dan in geen geval op af maar bel 112! De app wordt beheerd door
Don Swint en de Gaveborg. Wil je opgenomen worden in deze app,
neem dan contact op met 06 – 21566774.
Gave-avond van de Gavelander
Vrijdag 3 juni was dan eindelijk de
dag aangebroken waar de kinderen
van de Gavelander zo enorm hard
voor hadden gewerkt, de Gaveavond. Met het thema ‘water’ traden
groepen 1 t/m 6 op waarna de
bovenbouw de musical ‘Torenhoog’
speelde. Alle optredens waren
fantastisch. Meer foto’s: www.gavelander.nl.

vrijdag 3 juni ‘16

Laatste schoolweek Gavelander, oproep
donderdag 14 juli ‘16
De laatste schoolweek staat vaak bol van activiteiten. We vieren de
meesters-en juffendag, alle kinderen draaien een keer door naar hun
nieuwe groep, groep 8 gaat kanoën en neemt afscheid en niet te
vergeten onze gezellige feestelijke laatste schooldag op donderdag 14
juli. Voor de laatste schooldag willen we graag een vossenjacht
organiseren. Als u mee wilt helpen zouden we dat erg fijn vinden. We
zoeken mensen die deze ochtend voor vos (als verkleed persoon)
zouden willen spelen in de straten Hoofdstraat, Ericalaan, Gavelaan,
Borglaan, Watermolen, Polderweg en Lageland. Juf Marloes
(leerkracht van groep 8) en Jolanda Lap zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van de vossenjacht. U kunt zich opgeven bij Jolanda Lap
j.lap@westerwijs.nl / 050-5515463.
Gluren bij de Buren
zaterdag 21 mei ‘16
Dorpsbelang Lettelbert organiseerde
een rondgang langs bedrijven onder
het mom “Gluren bij de Buren”. Ook
drie Oostwoldse bedrijven deden
mee waaronder: Zus & Zusje – Inge
Boerlage Keramiek, Atelier Ingrid
Ditmar Jansse en Lana Wolatelier. Het
werd een geslaagde dag waarin
bezoekers een kijkje in de keuken van deze ondernemers konden
nemen.
Jeugdsoos Oostwold & Omgeving
zaterdag 17 september ‘16
Het seizoen van de jeugdsoos zit er op. Het was een mooi jaar met
veel leuke activiteiten. Sinds dit jaar organiseert de jeugdsoos vier
keer per jaar een dart-, poker- en klaverjasavond. Vooral de eerste
versie van deze avond in februari was een groot succes. We hopen de
komende twee avonden net zoveel mensen en gezelligheid te krijgen.
De eerstvolgende dart-, poker- en klaverjasavond vindt plaats op
zaterdag 17 september.

Zet alvast in de agenda

5 jaar Gaveborg, 5 dagen feest!
Dorpsfeest Oostwold
Dinsdag 30 augustus t/m zaterdag 3 september ‘16

Ouderensoos op reis
donderdag 21 april ‘16
Het jaarlijkse uitstapje van de
Ouderensoos ging deze keer naar het
gevangenis museum in Veenhuizen.
Aangekomen in het museum, kregen
we na een koffie met koek en cake,
een zeer interessante rondleiding. Tijdens de lekkere lunch werd de
bodem gelegd voor het middagprogramma. In een heuse boevenbus
werd een rondrit gemaakt, waarna de gevangenis met de rode
pannen werd bezocht. Nog even rondneuzen in de winkeltjes en toen
was het tijd voor het diner, dat genuttigd werd in de Klaver. Het was
een gezellige en geslaagde dag.
Gezocht
Wil jij onderdeel uitmaken van een
leuke groep, meedenken met beleid
of juist meer activiteiten organiseren
of praktische taken uitvoeren?
Korfbalvereniging OWK is op zoek
naar frisse input, nieuwe visies en
aanpakken. Want met verschillende
uitgangspunten kom je altijd tot het
beste resultaat. Wil jij meedenken en
meedoen in onze vereniging? Wij kunnen dan jouw hulp gebruiken.
Mail bestuur@kowk.nl of maak eens een praatje met één van onze
bestuursleden: Sicco Koopmans, Samantha Noordhof, Annelies
Schuitema, Nienke Wobbes.
OWK kamp en familiedag
vrijdag 10 t/m zondag 12 juni ‘16
OWK zocht dit keer voor haar kamp
en familiedag, het water en de natuur
van Lettelbert op. Het kamp werd
opgezet op het gezellige terrein van
Watersportcentrum Lettelbert. Het
werd een gezellig weekend met veel
eten, drinken, vertier en activiteit. Natuurlijk was OWK ook te vinden
bij de Gaveborg. Na waterkorfbal in het Gat werd het zaterdagmiddagprogramma bij de Gaveborg gehouden, waarna iedereen kon
aanschuiven aan een nasi en bami buffet in het sportcafé. Op zondag
sloten de familiedaggangers aan bij de kampgangers en werd er
lekker geluncht en verschillende spellen gespeeld bij
Watersportcentrum Lettelbert. www.kvowk.nl voor meer foto’s.
Seniorensport Oostwold
maandag 5 september ‘16
Heeft U interesse in wat beweging? Elke maandagochtend van 10 tot
11 krijgen, onder begeleiding van Hendrik Planting, alle spieren van
ons lichaam een training. Op dit moment hebben we zomerstop maar
op 5 september 2016 gaan we weer los en zullen we alle maandagen
behalve 17-10, 5-12 en 26-12 in de Gaveborg aanwezig zijn. Kom
gerust langs om te zien en te proeven of dit wat voor U is. Heeft U
vragen neem dan contact op met: Lilian de Vries 050-5515679 of
Jannie de Jager 050-5515212.
Sjoelclub de Vliegende Schijven sluit seizoen af vrijdag 3 juni ‘16
Zoals elk jaar wordt het sjoelseizoen
afgesloten in Appelscha met een
koffietafel en een rondje midgetgolf.
Onder het genot van een drankje
vond aan het eind van de dag de
prijsuitreiking plaats. Arie de groot werd nummer 1 van dit sjoelseizoen. Met een score van 114 punten was dit de hoogste score ooit.
We hopen dat Arie het komende seizoen weer zo'n hoge score kan
halen. Simon Bol was een hele goede tweede met 109 punten.
Jammer dat Simon door lichamelijke ongemakken wat punten heeft
moeten laten liggen, hopelijk gaat het dit seizoen weer beter. De
poedelprijs ging naar Max Bezema (94 punten). Net als vorig jaar was
Klaasje van Til de Koningin van de midgetgolfbaan. Met 38 punten
over 18 banen, een zeer goede prestatie. Max Bezema was 2e (43
punten) en Kempie Bosscher 3e (47 punten). Na de prijsuitreiking
werd er plaatsgenomen achter de steengrill. Op alle vlakken was het
weer een zeer gezellige en voedzame afsluiting van het seizoen.

Stichting Queri
Stichting Queri is opgericht voor het
bevorderen van het welzijn van
kwetsbare mensen en dieren. Aan de
Gavelaan 7 in Oostwold is onze
opvang gehuisvest. Wij vangen oude
en/of chronisch zieke katten op, in
de regel van mensen die zijn
overleden.
Voor mensen die oud, eenzaam en/of last hebben van een chronische
ziekte hebben wij een uniek project in werking: “Dier in Bruikleen”.
Mensen krijgen van ons een poes die qua leeftijd en omstandigheden
helemaal past (inclusief alle nodige hulp bij de verzorging!).
Voor inkomsten zijn wij afhankelijk van donaties en bieden wij
pension opvang aan speciaal voor oude- en/of chronisch zieke katten.
De opvang voor pension is uniek: ieder dier heeft zijn eigen binnenen buitenverblijf, geheel ingericht naar de behoefte.
Daarnaast vragen wij met spoed:
 Vrijwilligers die helpen met de zorg voor de dieren
 Secretaris met ervaring in het verenigingsleven om ons bestuur te
versterken: een erg leuke tijdsinvulling voor iemand die pas met
pensioen is en toch graag zijn kennis en ervaring wil delen met
gemotiveerde mensen.
 Voor informatie: 06-51032513 of 050-8504929, tussen 11 en 12, of
16.00 en 17.00 www.thuiszorgvoordieren-stqueri.nl
Villa O Speelweek 2016
maandag 18 t/m vrijdag 22 juli ‘16
Clowns & acrobaten opgelet, de Villa
O Speelweek van “Villa Oostwold”
staat weer op het programma.
Inmiddels kan er niet meer
ingeschreven worden, maar kan wel
op vrijdag 22 juli ’16 het resultaat
van een week lang oefenen aan de
Musical met het thema Circus
worden bewonderd. Vanaf 18:30 is
iedereen welkom op het terrein van Villa Oostwold.
Zwemschool Oostwold
vrijdag 10 juni ‘16
Tijdens het maandelijkse diplomazwemmen in Zwemkasteel Nienoord
hebben deze maand 43 leerlingen
hun diploma gehaald.
Voor diploma A zijn geslaagd: Ben
Hoefsmit,Ben Zwiers, Benthe van der
Bijl, Damian Meulema, Dorien van Kammen, Janouk Sterken, Jeffrey
Walda, Leandro Juliana, Maud Vissering, Megan Kuiper, Mika
Wassenaar, Rosalie de Vries, Sarah van der Heide, Shay Mohan, Pieter
de Vries, Tessa Westerhof, Timme Koopsen, Tom Rutgers, Xavier te
Wolde, Jazzlyn Hendriks, Seth Pieterman en Ties Kingma. Voor
diploma B zijn geslaagd: Celina Rozema, Daniek Holtrust, Frederiek
Moes, Henry Rozema, Justin Boshart, Nienke Vonck, Nils ter Steege
en Bor Brans. Voor diploma C zijn geslaagd: Dinand Ipema, Elin
Huizinga, Jente van Zwieten, Juliet Drenthen, Lian Akkerman, Maria
van Rijszen, Matthijs Smit, Melisa Kuburic, Rick Kuiper, Rosanne
Bijsterveld, Stan Pranger, Tessa Siegers en Tobias Perdok. Iedereen
nogmaals gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
www.zwemschooloostwold.nl of neem contact met ons op:
info@zwemschooloostwold.nl

Project Zonnewal

woensdag 30 maart ‘16

Eerste informatiebijeenkomst
Ruim
tachtig
dorpsgenoten
verzamelden zich in het Sportcafé
van de Gaveborg, voor de eerste
informatiebijeenkomst over het
project Zonnewal Oostwold.
Om half acht gaf de voorzitter van de projectgroep Zonnewal, Jannie
Kootstra, een korte inleiding waarna zij het woord aan Kees
Hummelen gaf. Kees legde vervolgens het project inhoudelijk verder
uit met behulp van allerlei mooie plaatjes, animaties en tekeningen.
Na deze informatie kon iedereen
terecht bij acht verschillende tafels,
bemand door alle leden van de
projectgroep om vragen te stellen
over de vier aspecten van de
Zonnewal: de planning en opbouw
van de wal, geluidsreductie, de
zonnepanelen-installatie en de ECO
(Energie Coöperatie Oostwold).
Het was een drukte van belang met heel veel vragen en enthousiaste
reacties. Niet alleen waren onze dorpsgenoten enthousiast over de
geluidsreductie en elektrisch-neutraal Oostwold. Ook de extra
recreatieve mogelijkheden met fiets- en voetpad en een ruiterpad op
een met bomen, struiken en kruiden begroeide wal met ecologische
meerwaarde, spraken heel erg tot de verbeelding.
Al veel dorpsgenoten hebben via
een formulier aangegeven dat zij
graag in de toekomst lid willen
worden van de ECO om dit plan te
realiseren.
Op de website van het project
Zonnewal Oostwold, kunt u de
presentatie van deze avond terug
kijken.
Vooruitblik
Op dit moment zijn we als projectgroep met veel energie en plezier
bezig om daadwerkelijk de Energie Coöperatie Oostwold op te
richten. Zodra hier meer overbekend is, laten we het zeker weten!
Onze plannen blijven niet onopgemerkt, ook de Rijksuniversiteit
Groningen heeft interesse getoond en hier werken we inmiddels ook
mee samen. Kortom we zijn volop in ontwikkeling!
We kunnen hierbij nog wel ondersteuning gebruiken. Op dit moment
zou secretariële ondersteuning, website ondersteuning en financiële
ondersteuning zeer welkom zijn.
Mocht u daar een bijdrage aan willen leveren, neemt u dan vooral
contact op met de projectgroep. Dat kan per email
project@zonnewal-oostwold.com, u mag ook bellen met Jannie
Kootstra: 06 - 23886582.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen, of
heeft u welkome ideeën, stuur dan een email naar:
project@zonnewal-oostwold.com.
Verder kunt u ons volgen op:
Project@zonnewal-oostwold.com
www.zonnewal-oostwold.com en
http://twitter.com/zonnewal
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