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2016, nu al een bewogen jaar voor de Gaveborg en Oostwold!

Het jaar is nog niet voorbij, maar nu kan al gesteld worden dat het
jaar 2016 in de boeken kan als een bewogen jaar voor de Gaveborg
en Oostwold. Het vijfjarig jubileum in februari en daarnaast volop
landelijke publiciteit, het bezoek aan het Koningshuis, de uitreiking
van het grote bronzen appeltje van Oranje, met als hoogtepunt het
bezoek van Koning Willem Alexander aan de Gaveborg op 14
september 2016. En waarom…. vragen veel mensen van buiten de
kerndorpen Oostwold, Lettelbert, Den Horn en Enumatil zich af! Het
antwoord is prima te omschrijven, lijkt makkelijk, maar niets is minder
waar.
De opzet van de Gaveborg is om met de inzet van veel vrijwilligers
samen, maar ook vanuit iedere vrijwilliger zelf, een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid voor Oostwold en de omliggende
dorpen.

Deze opzet en zeker in de schaalgrote waarmee wij dit met elkaar
doen in Oostwold is uniek en zeker een bron van motivatie voor veel
andere dorpen en gemeenten die te maken hebben met kleine
dorpen waar voorzieningen dreigen, of zijn verdwenen.
Omdat we uniek zijn met dit Multifunctionele gebouw van deze
omvang met veel individuele gebruikers en de vele verenigingen
bestaat er geen draaiboek hoe we dit ook in de toekomst tot een
succes kunnen brengen. Hierin zullen ook bedreigingen op ons pad
komen die we met elkaar tot kansen moeten omzetten. Hierin zullen
kernwoorden als wederzijds begrip, respect en samenwerking
bepalend zijn voor de toekomst van de Gaveborg en dus de
voorzieningen in Oostwold.
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur SDO

Gaveborg Terugblik
Het bezoek van Koning Willem Alexander
14 september ‘16
Het was echt een feestdag. Veel
mensen die zich mooi hadden
gemaakt, geweldig mooi weer, 120
van onze vrijwilligers en een twintigtal
overige genodigden die er allemaal in
de Gaveborg bij konden zijn, een fijne
relaxte stemming, een veelzijdig
programma waarin bijna vijftig mensen van heel jong tot heel oud
direct in gesprek kwamen met de Koning. Wat een geweldige
waardering voor ons werk in en met de Gaveborg kwam, met dit
bezoek van Koning Willem Alexander, naar voren.

Er zijn weinig punten die we deze dag bij de uitvoering van dit
opzienbarende bezoek beter hadden kunnen doen. Heel veel lof voor
alle deelnemers was er voor de geweldige sfeer die we uitstraalden.
Een paar opmerkingen tijdens het bezoek, in willekeurige volgorde,
maar wel allemaal van de Koning, de adviseur van de Koning, de
directeur van het Oranje Fonds en het hoofd van de beveiliging:
“zonder kapsones doen jullie hier geweldig, bijzonder en opzienbarend
werk en dat voor een paar zo kleine dorpen. Proficiat!”, “wat stralen
jullie als gemeenschap een energie uit”, “hier wordt ik vrolijk van”,
“met vlag en wimpel geslaagd. Jullie hebben dit bezoek tot een
bijzondere ontmoeting gemaakt”, “nu heb ik met eigen ogen gezien,
dat de jury goed werk heeft gedaan. De grote appel is echt bij het
beste initiatief terecht gekomen”

Gaveborg Vooruitblik
Natuurlijk staan er ook de komende tijd weer veel activiteiten en festiviteiten op het programma.
Open dag GaveFitness
De afgelopen tijd is het rustig rondom de fitness. Eigenlijk loopt alles
op rolletjes. Onder andere daarom is er besloten binnenkort een
open dag te organiseren. De datum volgt z.s.m.! Tijdens deze dag is er
ruimte voor nieuwe leden om een kijkje te nemen, maar kunnen
natuurlijk ook huidige leden langskomen voor bijvoorbeeld nieuwe
oefeningen. Daarnaast werken we aan drie standaard schema's
waarmee mensen kunnen trainen. Dit worden schema's voor:
krachttraining, cardio-training en een schema om fit te blijven. Heeft
u vragen of opmerkingen? Mail dan naar fitness@gaveborg.nl.
Meat en Eat
Velen hebben vast al eens gehoord
van Meet en Eat of komen al
regelmatig eten. Meet en Eat is een
betaalbaar concept om samen
gezellig, voor een lage prijs, uit eten te
gaan in de Gaveborg.
Meet en Eat is gevarieerd en voor
iedereen en wordt 1x in de twee weken op woensdagavond
georganiseerd. Elke keer is het menu weer anders. Te denken valt aan
stamppot, pasta’s, aardappelen groente en vlees, bami en nasi, snert
en andere recepten.
Dit jaar zijn we begonnen met vier thema-avonden.
Kortom wil je gezellig en lekker uit eten voor een kleine prijs? Kom
dan gezellig aanschuiven bij Meet en Eat. We beginnen om half 6. De
kosten zijn € 6,- p.p.. Het is voor jong en oud. Opgeven kan t/m de
maandag voor de meet en eat via info@gaveborg.nl. We kijken uit
naar uw komst.

Maaltijdservice
vanaf 9 november ‘16
Vanaf 9 november starten we met een
nieuwe service. De maaltijdservice “eet
smakelijk” De GaveSuper biedt een breed en
gevarieerd assortiment aan van verse kanten-klaar maaltijden met maar liefst 75 reguliere maaltijden, maar ook
zoutarme en gemalen maaltijden, gluten & lactosevrije maaltijden,
verschillende wisselmenu’s, salades, soepen en nagerechten.
Bestellijsten komen in de winkel te liggen. Deze kunt u invullen
waarna wij de maaltijden voor u bestellen en gratis thuisbezorgen! De
levering van de eerste bestelling duurt ca. vier werkdagen. Wilt u
dagelijks een maaltijd, dan kunt u het best direct voor vier dagen
bestellen. Op het moment van leveren kunt u dan weer de nieuwe
bestelling meegeven zodat die aansluitend na vier dagen geleverd
kunnen worden.
Woensdagavond 9 november is er een proeverij in plaats van Meet en
Eat, waar een professionele kok de maaltijden gaat bereiden en u de
kwaliteit kunt beoordelen.
Wilt u nog meedoen met de proeverij, meldt u zich dan snel aan bij
Henriette of via info@gaveborg.nl want er kunnen maximaal 50
personen meedoen aan de proeverij.
De maaltijden kunnen dagelijks bezorgd worden, maar u kunt ook in
één keer voor een hele week bestellen. De prijzen zullen variëren van
€ 5,- tot € 7,- (dat is exclusief voorgerecht en/of nagerecht)
Naast de bestelformulieren liggen er vanaf 9 november ook boekjes
in de winkel waar elke maaltijd in afgebeeld staat.

Gaveborg Vooruitblik VERVOLG
Medewerkers van de Zijlen
Wij zijn al een tijdje bezig om de medewerkers van de Zijlen te
koppelen aan een vrijwilliger, om zo ontwikkeling te stimuleren. Dat
hoeft niet een vrijwilliger van de winkel te zijn. Op dit moment zijn
Marga Homan en Leon Westerhof aan elkaar gekoppeld en is Joost
gekoppeld aan “meester” Henk van de Vegte, conciërge van de
school. De genoemde koppels zijn al erg goed op elkaar ingesteld en
de samenwerking is fantastisch. Het is een win/win situatie voor alle
betrokkenen. Lijkt het u leuk om ook vrijwilliger te worden in de
GaveSuper, de Gaveborg of ergens anders in of rond het pand en wilt
u dat samen doen met een medewerker met een beperking. Kom
naar de winkel en vraag naar de mogelijkheden.
Whisky proeverij
Wegens enorm succes is er zaterdag
12 november wederom een whisky
proeverij in de Gaveborg van
Oostwold. Er zijn nog een aantal
plaatsen vrij. Geef je snel op want vol
= vol.

zaterdag 12 november ‘16

Kerstwandeling en kerstmarktvrijwilligers vrijdag 16 december ‘16
Aankomende 16 december is het éindelijk weer zo ver. De jaarlijkse
kersmarkt vindt weer plaats in de Gaveborg. Dit jaar is er echter niet
alleen een kerstmarkt, maar ook een kerstwandeling. De wandeling
start om 17:00 bij de Gaveborg. Een geweldige manier om helemaal
in de kerststemming te komen. Met veel zorg is er een wandelroute
uitgezet waarin u kunt genieten in de buitenlucht van het
kerstverhaal. Onderweg laat u zich verassen door de vele
gebeurtenissen en activiteiten. Daarnaast kunt u genieten van een
hapje en een drankje onderweg. Het is een unieke manier om
iedereen uit de dorpen te verenigen en zo te leren kennen of bij te
praten. Na de wandeling staat er een verassing klaar voor elke
deelnemer. In de gymzaal is een kerstmarkt georganiseerd, waar
verschillende producten worden aangeboden. Ook is het mogelijk om
er een lekkere versnapering te halen. Tijdens de kerstmarkt zal er
livemuziek aanwezig zijn en kunt u genieten van verschillende
optredens. Na de kerstmarkt is er ruimte voor een gezellige borrel
met hapjes en drankjes. Opgeven om met een stand op de kerstmarkt
te staan kan via info@gaveborg.nl

Hulp kerstwandeling
vrijdag 16 december ‘16
De kerstwandeling wordt georganiseerd in samenwerking met vijf
studenten van de Hanzehogeschool Groningen, s.w.s. de Gavelander ,
de Activiteiten Commissie en de Gaveborg. Echter kunnen wij de
kerstwandeling niet organiseren zonder jullie hulp. Wij zoeken nog
mensen voor de onderstaande punten:
 Zangkoortje door opa’s, oma’s, vaders, moeders of andere
belangstellenden
 Herders en Engelen
 De drie wijzen
 Mensen die muziek willen maken tijdens de wandeling
Heeft u nog andere suggesties of ideeën, dan zijn deze natuurlijk van
harte welkom. Opgeven kan via info@gaveborg.nl. Na opgave
ontvang u meer informatie.
Oud en Nieuwfeest
31 december ’16 / 1 januari ‘17
Nog even en we knallen het oude
jaar uit. Dit natuurlijk niet zonder
het nieuwe jaar weer gezellig in te
feesten. Ook dit jaar komen DJ BEEZ
en DJ Lady S er bij ons een super
feest van maken. We zijn vanaf
00:30 geopend.
Vrijwilligers Huttenbouwweek
31 juli t/m 4 augustus ‘17
Het duurt nog even maar we willen
weer
een
Huttenbouwweek
organiseren. De huttenbouwweek
vindt plaats van 31 juli t/m 4
augustus. Nu zij we op zoek naar
enthousiaste mensen die ons willen
helpen met het organiseren van
deze week.
Helpen met het bedenken van de activiteiten en alle andere zaken.
Vind je het leuk om mee te denken?
Meld je aan via info@gaveborg. Het helpen met organiseren kost
geen zeeën van tijd. We komen af en toe even samen om te
brainstormen.

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
ACO, Activiteiten Commissie Oostwold
Dorpsfeest
De activiteitencommissie kijkt terug op een zeer geslaagd dorpsfeest!
Dit dorpsfeest kon echter niet slagen zonder de hulp van de vele
vrijwilligers. Wij willen daarom iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan dit succesvolle dorpsfeest. Dit kan op allerlei
manieren zijn gebeurd. Denk aan: activiteiten organiseren of
bezoeken, straten versieren of achter de bar staan.
ACO, Activiteiten Commissie Oostwold
29 oktober ‘16
Met 23 bingo-ers werden er vele mooie prijzen verdeeld tijdens de
succesvolle bingoavond.
ACO, Activiteiten Commissie Oostwold
Agenda
Maar natuurlijk staan er ook weer leuke evenementen op de agenda:
 vrijdag 11 november is in de Gaveborg de jaarlijkse
lampionnenkeuring. Kom met je lampion naar de Gaveborg en wie
weet win je een mooie prijs.
 vrijdag 25 november kan je meedoen (vanaf 12 jaar) met een
dropping in Drenthe. Er wordt vertrokken om 19:00 vanaf de
Gaveborg. Kosten: €10,- p.p.. Als u kunt rijden zouden wij dit zeer
op prijs stellen. Opgave voor 11 november via:
aco@oostwold.com of Domien Meijer (06 14732344)
 zaterdag 26 november is het tijd om de Sint te verwelkomen aan
de steiger in Oostwold. Om 14:00 zal de goedheiligman
aankomen. Maar zullen alle pieten er ook zijn? Na de aankomst is
er een optocht richting de Gaveborg waar de traditionele
pietendisco zal zijn.

Family & Food
Ben jij geïnteresseerd in gezonde
voeding en een gezonde leefstijl? Dan
vind je het vast leuk om ons blog
‘Family & Food’ te volgen. Wij,
Annelies en Nienke, zijn al enige tijd
bezig met een weg naar een
gezondere
leefstijl.
Waarom?
Gewoon omdat we ons daar lekker bij voelen. En omdat we het
daarnaast allebei erg leuk vinden om te schrijven, hebben we
besloten om deze twee te combineren. Wekelijks schrijven we
berichten over nieuwe recepten die we proberen, leuke (of minder
leuke) restaurants waar we zijn geweest, gezonde ontbijttips en
daarnaast over hoe we deze gezondere leefstijl combineren met ons
gezin. Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar: familyfood.me
Fotowedstrijd Fier Westerkwartier
De gemeenten Grootegast, Leek,
Marum en Zuidhorn organiseren tot
eind dit jaar de fotowedstrijd
FierWesterkwartier. De vraag die in
de wedstrijd centraal staat is: wat is
jouw favoriete plek in het
Westerkwartier? Een vijfkoppige jury
selecteert de drie beste inzendingen, waarop vervolgens via ons
Facebook-kanaal gestemd kan worden. De inzender van de
populairste foto wint een iPhone 6s.

Gavebibliotheek, met elkaar en voor elkaar!
Wat begon met een boekenkast in de
gang van de Gaveborg, is uitgegroeid
tot een heuse bibliotheek. Intussen
bevindt de Gavebibliotheek zich in de
voormalige ruimte van de SKSG.
Het principe van de Gavebibliotheek
is, dat alle inwoners van Oostwold en omstreken er boeken en
tijdschriften kunnen inbrengen, lenen en ruilen. Er is geen
administratie of lidmaatschap, het lenen is gratis en berust op
vertrouwen. De bibliotheek is geopend als het de Gaveborg open is.
Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen!
Ingebrachte en geleende boeken kunnen worden achtergelaten in
een speciale doos die in de bibliotheek staat. Vrijwilligers Willeke
Wobbes en Petra Postma beheren de bibliotheek: Zij houden de
kasten netjes, delen ingebrachte boeken in naar genre en zetten
geleende boeken op de juiste plaats terug. Als u uw boekenkast of
zolder opruimt, wilt u dan overwegen om uw boeken aan de
Gavebibliotheek te doneren? Dan krijgen ze voor uw dorpsgenoten
een mooi tweede leven. Heeft u vragen over of tips voor de
bibliotheek, dan kunt u een email sturen naar Willeke en Petra via
gavebibliotheek@oostwold.com
Jeugdsoos O&O
Pubquiz en dart en kaart-avond succesvol
De jeugdsoos heeft de afgelopen tijd twee evenementen
georganiseerd. Dit waren de pubquiz tijdens het dorpsfeest en de
derde dart en kaart avond. De pubquiz was een groot succes met
bijna 100 deelnemers. De quiz is gemaakt door de jeugdsoos en Jan
Vink en Frouktje Sprenger-Doller. Nogmaals onze dank hiervoor. De
quiz werd uiteindelijk gewonnen door team DCO. Daarnaast was de
derde dart en kaart avond. Het darten werd glansrijk gewonnen door
Nico Traa door in de finale de titelverdediger Stefan Rozema te
verslaan. Bij het klaverjassen ging Nabor Steen met de rollade aan de
haal. Tevens werd er fanatiek getafeltennist.
Jeugdsoos O&O
zaterdag 26 november ‘16
Tijdens de vierde en laatste dart en kaartavond op 26 november is
tafeltennissen ook weer mogelijk. Iedereen is welkom!
Jeugdsoos O&O
zaterdag 10 december ‘16
De organisatie van een bierproeverij is in volle gang, deze zal
plaatsvonden op 10 december. Informatie hierover volgt via
Facebook. Wil je je opgeven voor een van de activiteiten, heb je
vragen of ideeën voor andere activiteiten? Spreek de bestuursleden
aan of mail naar: jeugdsoosoeno@oostwold.com
Kerstbomen Te koop
Ook een kerstboom uit uw eigen omgeving. Net als andere
jaren heeft de familie Borger aan Kerkeweg 8 te Oostwold
(050 5515000) weer mooie kerstbomen te koop.
Verbroedering tussen Pelikaan S en OWK
In het kader van verbroedering en gewoon omdat het leuk is, heeft
Pelikaan S dinsdag 11 oktober 2016 deel genomen aan de
selectietraining van de korfbaltrainers Michel Daling en Henk
Schuitema. Met wat wedstrijdjes en piepelen konden de voetballers
samen met de selectiespelers van OWK, kennismaken met korfbal. En
eerlijk gezegd ging het de elf energieke en gedreven voetballers van
Pelikaan S 1 helemaal niet slecht af. Lekker gedreven genoten de
twee sportteams van hun gezamenlijke passie: sport, bewegen en
natuurlijk willen winnen. Nadien niks dan positieve berichten. Een
geslaagd een gezellige avond waar naast sporten veel is afgelachen,
een avond die voor herhaling vatbaar is. Dan zal het zeker een
voetbaltraining worden voor de OWK-ers.
Toneelspelen in Oostwold
De plannen voor het opvoeren van een
speciaal voor Oostwold samengesteld
toneelstuk lopen nog steeds. Er is
inmiddels
een
kleine
groep
toneelspelers, maar we kunnen nog
zeker een paar gebruiken. Dus heeft u
al eens toneel gespeeld en interesse
om dit weer eens op te pakken, neem
dan contact op met: info@gaveborg.nl of anjadevries@kvowk.nl

De Opslag, nieuwe volleybalvereniging actief in Oostwold
Met ingang van het seizoen 2016-2017 is volleybalvereniging De
Opslag toegevoegd aan het rijtje verenigingen dat actief is in de
sporthal van De Gaveborg in Oostwold. Dit betekent dat er van begin
september tot half mei nu ook op de vrijdagochtend tussen 10.00 en
11.00. kan worden gevolleybald.
De Opslag bestaat uit een enthousiaste groep vrouwen en mannen
vanaf ca. 50 jaar. De opzet van de vereniging is dat er op een
ontspannen wijze een lekker partijtje volleybal wordt gespeeld. Elke
bijeenkomst start met een warming-up, gevolgd door enkele gerichte
oefeningen. Dit betekent dat er aandacht is voor de techniek van het
spel en de posities in het veld. Na alle ‘voorbereidingen’ blijft er
voldoende tijd over om partijtjes tegen elkaar te spelen.
Ter afsluiting van het volleybalgebeuren bestaat daarna de
mogelijkheid om gezellig onder elkaar nog even na te kletsen onder
het genot van een drankje in De Gaveborg. Tijdens de bijeenkomsten
is er EHBO met AED aanwezig. Soms wordt meegedaan aan een
toernooi.
Bent u nieuwsgierig geworden naar De Opslag? U kunt uiteraard
komen kijken en vrijblijvend enkele keren meespelen is ook een
mogelijkheid. Voor meer info kunt u contact opnemen met Arend
Doorduin via telefoonnummer 050-5262088, of door een mail te
sturen naar arnddrdn@xs4all.nl.
OWK sluit najaarscompetitie veld goed af
Buiten wordt het kouder, dat betekend dat de korfballers van OWK
weer de zaal ingaan. Er werd een goed veldseizoen gedraaid waarin
OWK maar liefst drie jeugdkampioenen mocht huldigen.
OWK E1, OWK/ODA D1 en OWK/ODA C1 waren de enige OWKjeugdteams die een volledige competitie speelden en wisten deze alle
drie als beste van de poule af te sluiten. Ook het combinatie
midweekteam met Zunobri uit Zuidhorn speelde een hele competitie
en wist daarin helaas geen partij winnend af te sluiten. De overige
teams speelden een halve competitie en zullen na de zaalcompetitie
uitmaken wie de beste in hun poules worden.
OWK 3 sluit het eerste deel af op een keurige tweede plek en
behoudt alle zicht op het kampioenschap. OWK 2 wist na een
moeilijke start terug te keren inde middenmoot en OWK 1 is met
slechts drie verliespunten medekoploper in de 1e klasse en heeft
daarmee het kampioenschap na de zaal volledig in eigen hand.
Kaboutersport/korfbal iets voor jou?
Ben jij tussen de 4 en 6 jaar en lijk het je leuk om spelenderwijs kennis
te maken met sporten en korfbal, kom dan op de zaterdagochtend
van 9:00 – 10:00 naar de Gaveborg en kijk vrijblijvend of het iets voor
je is. Voor meer info www.kvowk.nl.
Liever het weekend vrij en doordeweeks korfballen?
Het midweek team van OWK en Zunobri is haastig op zoek naar
dames. Doorgaans wordt gespeeld op woensdag en vanaf 3
november wordt er om de week om 20:00 getraind in de Gaveborg
van Oostwold. Wat meer informatie, u kunt altijd contact met mij
opnemen:
Theresia van Wijk: theresiavanwijk@kvowk.nl
Of neem de schoenen mee en kom een kijkje nemen of meedoen op
een van onze trainingen.
Zwemschool Oostwold
Zaterdag 8 oktober hebben we weer
diploma zwemmen gehad in de
Hullen te Roden.

zaterdag 8 oktober ‘16

Voor diploma A zijn geslaagd: Alison
Daling, Mika Sterken, Jayden Haak,
Sanne Bezuijen, Sara Nanninga, Sara
Slager en Wesley Schreuder.
Voor diploma B zijn geslaagd: Dorien
van Kammen, Kimberly Bohne, Marijn Drenth, Matthijs Hut, Rosalie
de Vries en Sander Kapma.
Voor diploma C zijn geslaagd: Hailie Rozema, Leandro Juliana, Luuk de
Jong en Nils ter Steege. Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd
met het behalen van jullie diploma.

Zonnewal timmert aan de weg!
Afgelopen
zomer
is
Energie
Coöperatie Oostwold opgericht! De
oprichting van de ECO is een logisch
vervolg op het project Zonnewal
Oostwold.
Doel van het project is een 1,5 km
lange Zonnewal langs de A7, die loopt
van viaduct Munnikesloot tot viaduct
Hoofdstraat. Het moet zowel een
geluidwerende
wal
als
een
energieopwekkende
(9000
m²
zonnepanelen) wal worden, waardoor het dorp Oostwold elektrisch
energieneutraal wordt. De hybride wal zal prima in het landschap
passen met bijvoorbeeld
bomen, bossages, fiets-, voet- en
ruiterpaden.
U kunt nu al lid worden van ECO. Hiervoor kunt u een mailtje sturen
naar: project@zonnewal-oostwold.com


Het bezoek van Koning Willem-Alexander aan Oostwold heeft er
ook toe geleid dat we een presentatie konden geven over
Zonnewal Oostwold. Uiteraard een eer en een mooie manier om
te laten zien dat er alweer een groot nieuwe initiatief in het dorp
is.



In oktober volgde de voorleesactie op de Gavelander samen met
Grek en de wethouder Morsink van gemeente Leek.



Verder zijn we druk in gesprek met Gemeente en provincie,
waarmee we gestaag vorderingen maken. We maken nog kans om
één van de vijf energieneutrale dorpen van de provincie te
worden! Hier zetten we vol op in!



Als laatste nodigen we jullie van harte uit om een kijkje te nemen
op onze vernieuwde website, vakkundig onder handen genomen
door Arnaud Sprenger: www.zonnewal-oostwold.com

Wilt u eens komen meedenken?
Dan nodigen wij u van harte uit om eens een bijeenkomst van de
projectgroep te komen bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via
onderstaande emailadres. Ook voor vragen of om in contact te
komen met één van de projectleden kunt u een email sturen.
www.zonnewal-oostwold.com
Twitter: Zonnewal1
Facebook: Zonnewal-Oostwold
Gemeente Leek op de Promotiedagen
De gemeente Leek staat ook dit jaar weer op de Promotiedagen voor
het bedrijfsleven Noord-Nederland in Groningen. De gemeenten Leek
en Noordenveld presenteren zich samen met het regionale
bedrijfsleven op het Plein Westerkwartier-Noordenveld. In de
beursstand van de gemeente Leek is informatie beschikbaar over
onder meer bedrijvenpark Leeksterveld en nieuwbouwkavels in
Zevenhuizen, Oostwold en de woonwijk Oost-Indië in Leek.
De Promotiedagen zijn op dinsdag 8 november en woensdag 9
november 2016 van 12.00 tot 22.00 uur in het Martiniplaza in
Groningen.

Even voorstellen
Volgende week zal er een enquête gehouden worden onder inwoners
van Oostwold door studenten communicatie van de
Hanzehogeschool Groningen, Het onderzoek zal gaan over de
Zonnewal, maar ook duurzame energie. We hopen van harte dat u
mee wilt doen, als ze bij u aanbellen! Hieronder stellen zij zich graag
aan u voor.
Wij zijn (v.l.n.r.) Frank Westerveld,
Maaike Wouda, Marc Boonstra, Fyline
Weijermars
en
Daphne
van
Grevenhof.
Wij
zijn
allemaal
tweedejaars communicatiestudenten
aan de Hanze Hogeschool te
Groningen.
De komende drie maanden gaan wij onderzoek verrichten onder de
bevolking van Oostwold. Dit alles omdat er op dit moment hard
wordt gewerkt aan een revolutionaire zonnewal langs de A7. Niet
alleen gaat dit zorgen voor de reductie van geluidsoverlast binnen
het dorp, maar ook dat Oostwold in een klap zelfvoorzienend kan zijn
in haar duurzame energie.
Het doel van ons onderzoek is om te achterhalen hoe groot het
draagvlak is binnen het dorp voor de realisatie van dit project en hoe
we dit nog groter zouden kunnen maken!
Voor zowel consumenten als organisaties wordt er steeds meer
waarde gehecht aan duurzaamheid. Wij als projectgroep willen hier
ook een steentje aan bijdragen en zien daarom het project in
Oostwold als een mooie uitdaging. Momenteel wordt er nauw
samengewerkt met de projectgroep uit het dorp, de schakel tussen
ons en de dorpsbewoners. De voorbereidende fase is bijna voorbij en
dat betekent dat we binnen een maand daadwerkelijk onderzoek
gaan verrichten in het dorp. Jullie zullen ons hoogstwaarschijnlijk de
komende periode een aantal keer tegenkomen in het dorp. Belangrijk
om te weten is dat deelname aan dit onderzoek uiteraard geheel
vrijblijvend is.
We doen dit zodat iedereen zijn mening kan geven en gehoord kan
worden. We hopen jullie snel te zien en het gesprek aan te gaan.
Wonen in de gemeente Leek

Leek combineert een landelijke omgeving met een uitstekend
voorzieningenniveau met onder meer een veelzijdig winkelcentrum
en grootwinkelplein, een prima onderwijsaanbod en talloze sociaalculturele en recreatieve mogelijkheden. Ook de nabijheid en goede
verbindingen met de stad Groningen maakt Leek tot een zeer
aantrekkelijke vestigingsplaats.
Op de website www.woneninleek.nl kunt u zien welke kavels nog
beschikbaar zijn in Leek, Zevenhuizen en Oostwold. Op deze website
is ook informatie over projectmatige woningbouw te vinden.

Opnieuw feest in Oostwold: 70 jarig en 60 jarig bestaan
Vereniging Dorpsbelangen & Korfbalvereniging OWK beide sinds ‘47 & voetbalvereniging Pelikaan S, sinds ’57

Over de precieze feestuitingen is nog niet alles bekend
maar op www.oostwold.com hopen we z.s.m. meer informatie te melden
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