NIEUWSBRIEF
OOSTWOLD wk & Multifunctioneel Centrum de GAVEBORG
Nieuwsbrief 2017-1

maart 2017

Van de redactie: Op de hoogte blijven van het wel en wee van Oostwold en omgeving!
Helaas dit keer geen woordje van het SDO, maar de gelegenheid voor
de redactie om van deze gelegenheid gebruik te maken.
Inmiddels
is
de
nieuwe
website:
www.oostwold.com/
www.gaveborg.nl, al weer een tijd in de lucht en ook Facebo ok en
twitter wordt aangevuld met de berichten die de webmaster via de
mail binnenkrijgt. MAAR alleen samen houd je een website, facebook
en deze nieuwsbrief, actueel en gevuld. Als facebook-loze redactie, is
het voor de redactie niet te doen alle berichten op deze manier te
vergaren. Wij vragen dan ook alle verenigingen, inwoners,

betrokkenen en bedrijven, datgene wat zij plaatsen op facebook (en
natuurlijk relevant is) en andere nieuwsberichten, ook even te mailen
naar info@oostwold.com. Zo kunnen we de website en alle andere
media actueel houden en alle inwoners blijven berichten over wat er
speelt of heeft gespeelt in Oostwold en omstreken!
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
De redactie

Gaveborg Terugblik
Open dag Gavefitness
zaterdag 14 januari 2017
Het nieuwe jaar is weer begonnen en
een heel aantal enthousiaste sporters
zijn dan ook weer fanatiek begonnen.
Tijdens de open dag van 14 januari
mochten we een leuk groepje nieuwe
leden verwelkomen. Het succes van de open dag heeft ons zodoende
doen besluiten dit nogmaals te organiseren. Tijdens de open dag
kunnen vragen gesteld worden, nieuwe apparaten of oefeningen
geprobeerd worden of kan je gewoon lekker sporten.
Foto wedstrijd maandag 27 februari 2017
In november is er een fotowedstrijd uitgeschreven in samenwerking
met de GaveSuper. Er kwamen in totaal 23 prachtige foto’s binnen.
De foto’s komen binnenkort allemaal in de Gaveborg te hangen zodat
iedereen kennis kan maken van de kwaliteit van de ingezonden
werken. Door een professionele jury bestaande uit Gerard Bezema
(graficus) en Sonja Bezema (fotograaf) zijn alle foto’s stuk voor stuk
beoordeeld op kwaliteit, originaliteit en positionering.
De juryleden hebben unaniem een
inzending van Peter van der Kooi
beoordeeld als beste inzending. De 2e
prijs is gewonnen door Rene Stolwijk
en de 3e prijs is eveneens gewonnen
door Peter van der Kooi. De andere
winnende foto’s staan op de site.
Daarnaast zijn er twaalf foto’s uitgezocht die gebruikt gaan worden
voor een nieuw te maken verjaardagskalender. De prijswinnende
inzendingen worden allemaal gebruikt in deze kalender en de eerste
prijs wordt gebruikt als omslagfoto. De kalender komt binnenkort uit
en zal verkocht worden voor € 7,50 in de GaveSuper.
De bedoeling is hiervan een terugkerende actie te maken. Van junijuni, een jaar lang, kunnen foto’s ingezonden worden. Waarna er in
de maanden daarna een jaarkalender gemaakt wordt met de mooiste
inzendingen. Hierdoor wordt het mogelijk om elk jaar een prachtige
dorpskalender uit te laten komen.

Weldoener Gavefitnes
Onlangs
is
er
een
rek
voor
gewichtsschijven geschonken door een
gebruiker van de Gavefitness. Hij wordt
liever niet met naam genoemd, maar toch
willen we hem bij deze erg graag
bedanken! We zijn hier namelijk
ontzettend blij mee! De fitness ziet er nu
een stuk netter uit.

NL doet, ook in Oostwold
zaterdag 11 maart 2107
Zaterdag 11 maart werd er druk geklust
bij de Gaveborg. Een team van zes
klussers heeft vier prachtige robuuste
plantenbakken gemaakt voor op het
terras van de Gaveborg. Het hout is
geleverd door Streekhout Plus en is
afkomstig uit de houtwallen van het
Westerkwartier. Met de plantenbakken
wordt het terras nog knusser, zodat meer
bezoekers hier gebruik van maken.
Ook is het terras zo beter afgebakend, waardoor er tijdens
sportwedstrijden op het terras uit glas gedronken mag worden.
ACO, activiteitencommissie Oostwold
Afgelopen winter hebben we met zijn allen als dorp niet stilgezeten:
De dropping (25 november), welke een groot succes was en vooral
erg gezellig, Sint Maarten (11 november) met prachtige lampions en
wederom het bezoek van de Sint aan het dorp (26 november).
Opnieuw een groot succes, waarbij de Pieten dit keer eerst het hele
dorp en de bussen onveilig maakten. Aansluitend was er een gezellige
kinderdisco in de Gaveborg.
Op 18 februari was er de grandioze Rock-and-Roll dag. Meezingen
met de Tweeka’s, eten in de American diner en ’s avonds ging het dak
eraf met de DJ’s. Opnieuw een mooi feestje met prachtige outfits.
10 maart was er weer een gezellige bingo met mooie prijzen.
Het programma voor de komende maanden is ook grotendeels rond
en is opgenomen in de hierop volgende evenementen agenda.

EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik
Natuurlijk staan er ook de komende tijd weer veel activiteiten en festiviteiten op het programma.
Sjouwen & Kauwen
zaterdag 1 april 2017
Op deze dag introduceert de activiteitencommissie van Oostwold
(ACO): “Sjouwen & Kauwen”. Dit evenement geeft een ieder die zich
opgeeft, de gelegenheid om samen met dorpsbewoners bij andere
dorpsbewoners te eten of lekker te koken en vervolgens met de eters
en kokers, de avond gezellig af te sluiten! Hou je van eten, maar niet
van koken? Of hou je van koken voor een groepje gezellige
dorpsbewoners?

januari 2017

Wil je mensen op een andere manier
leren kennen? Dit is je kans!
Kijk snel op de volgende pagina voor
meer informatie en opgave voor eters
en koks. “Sjouwen & Kauwen” een
nieuw evenement van de activiteitencommissie van Oostwold, ACO. >>>

VERVOLG EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik
VERVOLG Sjouwen & Kauwen
zaterdag 1 april 2017
Wat houdt dit in voor de eter:
Voor €12,50 krijg je een drie-gangen menu, waarbij je het
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op drie verschillende locaties
krijgt. Er wordt dus tussen de gangen door van adres naar adres
gewandeld, met steeds verschillende mede-tafelgenoten.
Wat houdt dit in voor de koks:
Je bereidt een drie-gangen menu, waarbij je bij elke gang weer
verschillende eters krijgt. Een eetgroep bestaat uit maximaal zes
gasten. Je mag hierbij zelf weten wat je de gasten voorzet.
Na afloop wordt er gezamenlijk afgesloten in het Witte Paard!
Uiteraard vergt dit een goede afstemming. Je kunt je opgeven bij de
ACO en laten weten of je een eter of een kok bent. Een schema krijg
je dan later toegestuurd. Opgave graag voor 26 maart! Voor meer
info en opgave kun je contact opnemen met ACO@oostwold.com of
Jannie Kootstra tel. 06 2388 6582. Mocht u vervoer nodig hebben om
naar de verschillende locaties te gaan, dan graag bij ons melden. We
zorgen dan voor een oplossing!
Dit is een prachtige kans om je dorpsgenoten beter te leren kennen!
Paasviering op de sws de Gavelander
donderdag 13 april 2017
Alle kinderen van de school beginnen deze dag gezamenlijk op de
groene trap, de tribune van de Gaveborg. De oudste kinderen lezen
een verhaal aan de jongste kinderen voor, waarna iedere groep een
paas- of lenteliedje zingt. Aansluitend heeft iedereen in zijn eigen klas
een paasontbijt en komt de Paashaas langs. Tot slot gaan de oudste
kinderen in de middag eieren zoeken. We hopen op een vrolijke
(paas)dag!
Klaverjasavond
donderdag 13 april 2017
Tijdens deze Klaverjasavond in Eetcafé het Witte Paard zijn
er weer lekkere vleesprijzen te winnen. Opgave kan door
contact opnemen met: 050 5515 282. De inleg is slechts €5.
Neut’n Schait’n, Eieren gooien, Paasbrunch zaterdag 15 april 2017
Zaterdag 15 april zal in en om de Gaveborg geheel in het teken staan
van Pasen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Hierbij valt
te denken aan Neutje schait’n en eiergooien. Om de inwendige mens
te versterken wordt er een heerlijke Paasbrunch, met een keur aan
delicatessen geserveerd. U kunt deze dag naar hartenlust genieten
van spelen, kijken en een keur aan heerlijke delicatessen. Opgave is
wel noodzakelijk en hierover volgt z.s.m. meer informatie.
Paasbrunch
Zondag 16 april 2017
Op 1e paasdag kunt u terecht voor een gezellig Paasbrunch bij
Eetcafé het Witte Paard. Kosten € 16,50 p.p, graag reserveren.
Koningsspelen op sws de Gavelander
Op deze vrijdag, de week voor
koningsdag, worden weer de Koningsspelen gehouden op samenwerkingsschool De Gavelander. We hopen op
mooi weer en maken er een sportieve
dag van. Mocht u willen komen kijken,
dan bent u natuurlijk van harte welkom!

vrijdag 21 april 2017

Koningsnacht
woensdag 26 april 2017 vanaf 21:30
Dit jaar voor het eerst een Koningsfeest op de ECHTE Koningsnacht.
We gaan weer een ouderwets feestje bouwen in de Gaveborg, als
opmaat naar Koningsdag. DJ Beez en DJ lady Sonja zijn bereid
gevonden om dit feest op te luisteren met de inmiddels
“wereldberoemde” muzikale nummers uit hun muziekcollectie.
Pubquiz
woensdag 26 april 2017 om 20:00
Voorafgaand aan “de Koningsnacht” zal de ACO weer een bijzondere
Pub quiz organiseren met natuurlijke de welbekende hoofdprijs.
Koningsdag
donderdag 27 april 2017
Natuurlijk staat na het feestgedruis, de volgende dag, de traditionele
braderie in de Ericalaan op het programma. Bij slecht weer zal deze
plaatsvinden in de gymzaal van de Gaveborg. ACO heeft i.s.m. de
Gaveborg voor het middagprogramma een prachtig evenement
gepland, namelijk “Levend Cluedo”. Een leuk spel voor jong en oud
met veel verrassende opdrachten. Meer informatie volgt z.s.m..

Koningsdag
vanaf 15:00 donderdag 27 april 2017
Ook het Witte Paard viert Koningsdag. Vanaf 15:00 zullen er
allemaal uitdagende spellen gespeeld worden. Houd voor
meer informatie Facebook in de gaten. ’s Avonds kunt u in
het eetcafé genieten van LIVE muziek m.m.v. Arjan Boltjes!
Zonnewal update bijeenkomst
woensdag 10 mei 2017
Kijk onder nieuws voor meer informatie, u ontvangt de uitnodiging in
uw brievenbus.
V.V. Pelikaan S. viert 60 jarig bestaan
zaterdag 13 mei 2017
Houd deze dag vrij in uw agenda. Dit is namelijk de dag
waarop V.V. Pelikaan S. haar 60-jarig bestaan groots zal
vieren. Meer informatie volgt op de Facebookpagina van
Eetcafé het Witte Paard
Miss en Mister verkiezing
vrijdag 26 mei 2017
Terug van weggeweest: “de Miss en
Mr verkiezing”. Tijdens de opening
van de Gaveborg, zes jaar geleden,
vond deze verkiezing voor het eerst
plaats. We willen proberen om hier
een terugkerend evenement van te
maken. Iedereen van 4 t/m 12 jaar mag meedoen. Een professionele
jury zal de jongens en meisjes beoordelen op stijl, verzorging en
presentatie. Er liggen hele leuke prijzen klaar voor de winnaars.
Nadere informatie volgt z.s.m..
Toneelstuk over IJje Wijkstra
Het wordt een fantastisch spektakel
op deze vrijdagavond. Het verhaal van
IJje Wijkstra wordt namelijk verteld
door de toneelspelers die op
verschillende locaties in Oostwold
toneelspelen.
Kortom een unicum, mis dit niet!

vrijdag 9 juni 2017

k.v. OWK viert 70 jarig bestaan
zaterdag 17 juni 2017
Het wordt een feestelijke zaterdag. Allereerst zal begonnen
worden met het 22ste NienhuisSport korfbaljeugdtoernooi dat
plaatsvindt van 9:00 tot 14:00 op de kunstgrasvelden van de
Gaveborg. Vervolgens vinden er diverse activteiten plaats
waarover wij u graag in een later stadium verder inlichten.
Natuurlijk wordt afgesloten met een gezellig 70-jarig feest in de
Gaveborg.
Gavedag
zaterdag 8 juli 2017
Dit gaat een mooie dag worden, Een
dag die in het teken zal staan van
culinaire hoogstandjes tijdens een
gezellige culinaire markt. Op dezelfde
dag wordt er ook een sporttoernooi
gehouden en hopen we weer op demonstraties van diverse
hulpdiensten. Houd de site en facebook in de gaten.
Hout sparen, huttenbouwweek
24 t/m 28 juli 2017
In de eerste week van de
zomervakantie is er weer een
huttenbouwweek. Op de “bult” achter
het voetbalveld zal een heus houten
dorp oprijzen. De eerste stapels bouw
hout zijn inmiddels al gearriveerd, maar er is natuurlijk nog veel
meer hout nodig! Heeft u zelf of weet u iemand met goed te
gebruiken hout, dan horen wij het graag: info@gaveborg.nl. U mag
het naar de Gaveborg brengen. In de nieuwe schuur achter de
Gaveborg is voldoende ruimte om het netjes neer te leggen, zodat
we voldoende ruimte voor zoveel mogelijk hout.
Binnenkort meer informatie over deelname en de wijze van
aanmelden.
Voorlopige planning zaterdagactiviteiten van Jeugdsoos O&O
Wokken en/of Bowlen: 8 april, Dart- en spellenavond: 6 mei,
Beachvolleybal: 24 juni, Dart- en spellenavond: 9 september, Stappen
in Duitsland: 14 oktober, Dart- en spellenavond: 25 november.

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
Attent GaveSuper gaat Meer en Meer regionaal
De GaveSuper zit in de lift, de omzetten
groeien langzaam en het assortiment
wordt meer en meer regionaal. Zo
verkopen we al langere tijd de
aardappelen van Van Zwol uit Spijk, de
kwaliteit zorgt voor een behoorlijke stijging van de verkoop. Ook het
biologische vlees van de Blaarkoppen van Ande NieDijk uit Enumatil
vinden goed aftrek. Op deze successen wordt nu voortgeborduurd.
Meer en meer regionaal. Langzaamaan zal de GaveSuper
overstappen op het fruit van Fruitteeltbedrijf Oudebosch. Op dit
moment worden al alle appels, peren en kiwi’s ingekocht bij
Oudebosch. De kwaliteit en smaak is super, waardoor ook de verkoop
een boost heeft gekregen. Deze zomer komen er weer aardbeien van
Meinardi en kersen van Oudebosch. Koning vlees uit Appingedam,
befaamd om zijn heerlijk boeren gehaktballen en betaalbare rollades
is de volgende stap van opname van regionale producten in de uw
GaveSuper.
Heeft u al een stempelkaart van de GaveSuper?
Om de verswaren meer onder de aandacht te brengen is er bij de
GaveSuper een stempelkaart ingevoerd. Bij iedere €5 besteding
ontvangt u 1 stempel. Een volle kaart levert een korting op van €5, op
verswaren. Heeft u nog geen stempelkaart, vraag deze dan bij de
kassa. De kassière kan u precies vertellen hoe het werkt.
GaveSuper ook actief in de maaltijdservice?
Sinds kort is de GaveSuper begonnen met maaltijdenservice. Een
nieuwe service met kwalitatief hoogwaardige maaltijden. De
maaltijden worden bij u thuis afgeleverd zonder bezorgkosten. Hebt u
ook nog andere boodschappen nodig, dan kunnen deze ook direct
bezorgd worden.
Elk weekend verse bloemen en bloembakjes bij uw supermarkt
Elk weekend staat er weer een keur van bloemen te wachten in de
GaveSuper, om verkocht te worden. Wilt u echter iets speciaals, kom
dan even naar de winkel en bespreek uw wensen. Onze bloemist:
Perfect flowers uit Haulerwijk, kan bijna alle wensen omzetten in
passende boeketten of bloemstukken.
Paaswedstrijd
In de weken voor Pasen zal op de toonbank van de GaveSuper weer
een pot met paaseitje staan. U mag raden hoeveel eitjes er in de pot
zitten en de winnaar mag de pot met inhoud mee naar huis nemen.
Meer eigen brood
De GaveSuper gaat meer eigen brood afbakken. Dat scheelt inkoop en
hierdoor is minder voorraad nodig. Daarbij heeft u altijd vers brood,
ook later op de dag. Ligt er geen brood meer op de plank, vraag dan
even aan de kassa en we bakken op bestelling uw brood even af.
Plannen voor de GaveSuper
Uw supermarkt is volop in ontwikkeling. Naast de vers-acties wordt er
gedacht aan het verruimen van de openingstijden, een webshop en
wie weet een eigen likeurtje met een eigen etiket.
Oproep vrijwilligers voor de Attent GaveSuper
In de GaveSuper wordt gewerkt met vrijwilligers en mensen van de
Zijlen. De vrijwilligers doen kassawerk, datumcontrole, prijskaartjes
voor de schappen en nog veel meer. Het is dus gevarieerd werk.
De werktijden zijn in drie shifts per dag. Van 8:00-11:30, 11:30-15:00
en van 15:00-18:00. Behalve op zaterdag want dan sluit de winkel om
17:00. Op het moment kunnen we nog vrijwilligers gebruiken voor:
dinsdag
8:00-11:30
woensdag
11:30-15:00 en 15:00-18:00
vrijdag
15.00-18.00, 1x per 14 dagen
zaterdag
11:30-15:00
Wie wil ons team van vrijwilligers versterken?
Als bovenstaande tijden niet passen, kan er gekeken worden of een
andere dienst wel schikt.
Aanmelden kan bij Kor Veldsema: kor.veldsema@home.nl (06
22763627) of Corrie Stolwijk corriestolwijk@gmail.com (050 5515832)
of loop gewoon even de winkel binnen en meldt je bij een vrijwilliger.

Kijken kost niets en lenen ook niet, bij de Gavebibliotheek!
Inmiddels draait de Gavebibliotheek in
MCO de Gaveborg een half jaar. Het
aantal leners groeit en wij als
vrijwilligers (Petra Postma en Willeke
Wobbes) beheren de bibliotheek met
veel plezier.
Iedereen kan er gratis lenen uit de collectie van ruim 1.400
informatieve boeken, leesboeken, cd's en dvd's. Er is voor ieder wat
wils, voor de allerkleinsten tot en met volwassenen.
Het grote verschil met officiële bibliotheken is: U hoeft geen lid te
worden, er wordt geen administratie bijgehouden, er is geen
leentermijn en er zijn geen kosten aan verbonden.
De Gavebibliotheek is open als de GaveSuper open is. Iedereen kan
dan naar binnen lopen om te lenen, materiaal terug en in te brengen,
ook als wij niet aanwezig zijn.
In de hal staat een display met een selectie van wat geleend kan
worden. U kunt daar gerust van lenen, maar schroom ook niet om
binnen te gaan kijken.
In- en terugbrengen kan in een daarvoor bestemde doos, die op het
tafeltje in de bibliotheek staat. Nieuwe inbreng boeken, cd’s en DVD’s
zijn altijd welkom. Voor de boeken geldt: Graag onbeschadigd,
schoon en niet antiek.
We krijgen veel positieve reacties en dat stimuleert en motiveert ons
extra bij dit leuke vrijwilligerswerk. Hartelijk dank daarvoor en ook
namens alle dorpsgenoten, voor uw gulle inbreng van materiaal!
Nieuwtjes over de Gavebibliotheek kunt u vinden onder Gaveborg op
de website www.oostwold.com en op de Facebookpagina's van de
Gaveborg en Oostwold. Voor vragen en/of tips over de bibliotheek
kunt u een email sturen naar gavebibliotheek@gaveborg.nl of ons
natuurlijk even aanschieten als we aanwezig zijn.
Beste bewoners van Oostwold en omstreken
Ik heb het, inmiddels vergevorderde,
plan opgevat om in Oostwold een
hondenspeeltuin op te zetten. Een
hondenspeeltuin is een relatief nieuw
begrip in Nederland. Het is een omheind stuk grond waar honden vrijuit
kunnen rondrennen en met en op de aanwezige hindernissen kunnen
spelen. De gemeente is enthousiast en wil hier haar medewerking aan
verlenen, door het beschikbaar stellen van een stuk grond. Dat kan
een vaste plek zijn of een tijdelijke plek, welke op termijn weer
ontruimd moet worden. Op dit moment is dit nog niet 100% zeker.
Het plan staat nog in de kinderschoenen en er moet nog veel werk
verzet worden, op dit moment vooral op organisatorisch gebied. Zo
wil ik bijvoorbeeld graag inventariseren of er onder hondenbezitters
behoefte is aan een dergelijke speelplek in Oostwold. Ook over de
vormgeving moet worden nagedacht, er moeten regels voor het
gebruik worden opgesteld en er moet materiaal worden verzameld
enz.
Ik wil heel graag een clubje mensen om mij heen verzamelen die mij
willen helpen met de voorbereidingen hiervan. Als u mij wilt
meehelpen, tijdelijk bij de voorbereidingen of later bij het in stand
houden van dit terrein, hoor ik het graag! Want alleen krijg ik dit niet
van de grond. U kunt mij bereiken via mijn emailadres
familie.lap@hetnet.nl. Ook wanneer u gewoon iets wilt vragen over
dit plan kunt u mij mailen of gewoon een keertje aanschieten als u mij
treft. Ik hoop van harte dat ik dit project van de grond krijg.
Jolanda Lap, Borglaan 28, Oostwold
Pubquiz en dart en kaart-avond ven Jeugdsoos O&O succesvol
De eerste activiteit van 2017 was het zaalvoetbaltoernooi wat voor de
tweede keer op rij in januari is gehouden. Net als vorig jaar was het
weer een groot succes en het is dan ook inmiddels een traditie op één
van de eerste zaterdagen van het nieuwe jaar. Onze tweede activiteit
was de dart- en spellenavond op 11 maart, een terugkerend
evenement wat altijd goed bezocht wordt.
Houd voor alle nieuwe activiteiten onze facebookpagina of
www.oostwold.com in de gaten.

VERVOLG Nieuws
Jeugdsoos O&O zoekt nieuwe bestuursleden
Lijkt het je leuk om nieuwe dingen te organiseren voor de jeugd van
Oostwold!? Stuur dan een mail naar jeugdsoosoeneo@oostwold.com
of stap op één van de bestuursleden af bij de komende activiteiten.
Nagelstudio Eltina
Eltina merkte dat werken met dieren
nou niet heel goed is voor de (acryl)
nagels van een vrouw. Gezien zij vindt
dat vrouwen verzorgde handen
moeten hebben, zocht zij haastig naar
goede oplossingen. Gellak bleek de
oplossing, het is veel minder agressief,
flexibeler en sierlijker. Daarnaast kun
je korte of juist lange nagels krijgen en hebben de eigen nagels veel
minder te lijden. Haar eigen ervaring met gellak was reden om de
opleiding voor gellak specialist te volgen. Waarna zij in mei 2014 haar
Nagelstudio Eltina opende. Met haar drie-jarig bestaan heeft zij een
leuke voorjaarsactie van 30 % korting op een gellak behandeling naar
keuze. Ook geeft Eltina parafine behandelingen en manicure, voor als
uw handen droog , ruw, schraal, of zelfs pijnlijk zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eltina
06 2911 8279 of info@nagelstudioeltina.nl
Historisch zaalseizoen voor OWK
Waarschijnlijk heeft u er al vaak over
gelezen, het historische zaalseizoen
van OWK. “Waar een kleine
vereniging wel niet groot in kan zijn!”
De jeugd nam dit zaalseizoen het
voortouw en werd, op de junioren na,
allemaal kampioen. Door een minder
doelpuntensaldo dan AVO moesten de junioren van OWK het helaas
doen met een mooie gedeelde eerste plaats. De midweek speelde
leuke wedstrijden en maakte het de nummer 1 nog knap lastig in
haar laatste zaalwedstrijd. OWK 3 stelde zichzelf veilig in de 3e klasse,
OWK 2 promoveert historisch naar de 1e klasse en OWK 1 doet het
zelfde en speelt volgende zaalseizoen in de overgangsklasse.
Een unicum, prestaties die alleen mogelijk zijn door de betrokkenheid
en steun van alle supporters en sponsoren die OWK bezit. Kortom
onze dank hiervoor.
Op zaterdag 1 april start het veldseizoen weer en worden de
wedstrijden weer gespeeld op het kunstgras van de Gaveborg. Ook
daar verwelkomen wij u natuurlijk weer graag met spannende en
mooie wedstrijden en wie weet weer een aantal kampioenschappen!
Schilderclub nieuw in de Gaveborg
Vind je schilderen (olieverf, waterverf, acryl o.i.d.) ook leuk, maar gun
je jezelf er geen tijd voor om het te doen? Sluit je dan bij ons aan. Bij
genoeg belangstelling willen wij in het najaar van 2017 een
schildersgroepje gaan oprichten die om de week (of iedere week) een
middag bij elkaar komt om gezellig met elkaar te gaan schilderen.
 Je hoeft geen “Rembrandt” te zijn om hieraan
mee te doen. Ieder niveau is welkom.
 Er wordt geen les gegeven. We leren van elkaar
en kunnen elkaar tips geven.
 Alle technieken in het schilderwerk kunnen
uitgeoefend worden.
 Het enige wat je mee moet nemen is je eigen
materiaal, inspiratie en gezelligheid!
Lijkt het je leuk om gezellig met elkaar te gaan schilderen, geef je dan
op bij Henriette van Adrichem: info@gaveborg.nl, dan ontvang je
t.z.t. meer informatie over tijdstip en kosten.

Toneelspelen in Oostwold
De plannen voor het opvoeren van
een
speciaal
voor
Oostwold
samengesteld toneelstuk lopen nog
steeds,
maar
zijn
door
omstandigheden iets gestagneerd.
Hierdoor is de verdere organisatie
overgedragen aan de Gaveborg.
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. We hopen z.s.m. een eerste kennismakingsmoment in te plannen. Meer informatie volgt.
Save the date: Bijeenkomst Gaveborg over de Zonnewal 10 mei
De vorige informatieavond over de
Zonnewal is al weer bijna een jaar
geleden. Dat is een lange tijd, maar
we hebben zeker niet stil gezeten.
In de afgelopen twaalf maanden zijn er belangrijke ontwikkelingen
geweest waar we u binnenkort graag over willen bijpraten! We
hebben op woensdagavond 10 mei een nieuwe bijeenkomst gepland
in de Gaveborg. U zult hiervoor nog een uitnodiging ontvangen in uw
brievenbus.
Even het geheugen opfrissen
Wat is de Zonnewal? Het plan is om
ter hoogte van Oostwold een
geluidswal aan te leggen langs de A7,
over een lengte van 1.500 meter.
Hierop komt een zonnepanelen-installatie die het hele dorp ruim van
stroom kan voorzien. De Zonnewal zal de geluidsoverlast van de
snelweg terugbrengen met zo'n 10 dB (wat in de praktijk onder de
meeste omstandigheden een halvering betekent) en Oostwold in één
klap méér dan energieneutraal maken!
Maar dat is niet alles: op en langs de Zonnewal komt een fietspad,
een wandelpad en een ruiterpad, bomen, bosschages en andere
natuur, zodat de wal compleet opgaat in de omgeving.
Een nieuw ecologisch waardevol landschap met flora en fauna, leuk
om door te wandelen, fietsen of paardrijden. Daarbij houdt het ook
nog eens het snelweglawaai tegen en levert het 100% groene stroom
aan het dorp!
Tipje van de sluier
• We gaan het hebben over de vorderingen die we hebben geboekt,
zoals het feit dat Oostwold en het Zonnewal-project door de
Provincie Groningen is gekozen tot één van de zes energie
neutrale dorpen. Dit betekent dat de Provincie zich gaat inzetten
om het project zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
• We gaan u meer vertellen over onze samenwerking met DBG, het
bedrijf dat momenteel bezig is met het verzamelen van
grondmonsters en uiteindelijk ook de wal zal gaan bouwen.
• We zullen u de resultaten laten zien van een studentenonderzoek
dat het draagvlak voor het project in het dorp heeft onderzocht.
• Ook krijgt u informatie over de Energie Coöperatie Oostwold: hoe
u met uw lidmaatschap stroom van de Zonnewal geleverd kunt
krijgen en daarmee helpt het project te realiseren.
• Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Uw uitnodiging valt binnenkort in uw brievenbus!
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