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Het eerste half jaar van 2017 is al bijna weer voorbij!

Voor de Stichting is dit altijd een moment om terug te kijken op alles
wat zich heeft afgespeeld in en rondom de Gaveborg van Oostwold.
De twee grootste sportverenigingen van Oostwold hebben weer de
nodige sportieve prestaties behaald. Bij OWK werden meerdere
kampioenschappen binnengehaald, waaronder de historische
kampioenschappen met promotie naar de overgangsklasse en 1e
klasse in de zaal, hoofdklasse voor het veld en niet te vergeten het
slotpleidooi van het seizoen: winnen van de AP buitenbeker door
OWK 2. Ook bij Pelikaan S hebben meerdere teams tot het einde
meegedaan voor het kampioenschap. Naast het kampioenschap voor
JO11, stelde Pelikaan S 2 via de nacompetitie promotie naar de
reserve 2e klasse. Vanuit de Gaveborg kunnen we alleen maar trots
zijn op deze mooie sportprestaties.
Op zaterdag 13 mei is op grote wijze het 60 jarig jubileum van vv
Pelikaan S gevierd met veel sport en spel. De dag werd afgesloten
met een groot feest. Voor zaterdag 17 juni staat er nog een volle
jubileumdag gepland. Namelijk het 70 jarige jubileum van kv OWK.
Onderdeel van het programma is onder andere het 22ste OWK
korfbaljeugtoernooi en natuurlijk een eindfeest.
Naast alle sportieve successen is er op
woensdag 26 april, de dag voor
koningsdag, begonnen met een klein
feestje in de Gaveborg. Eén van onze
bestuursleden; Evert van Vliet werd
door Burgermeester Hoekstra in het
zonnetje gezet met een koninklijke
onderscheiding voor onder meer alle verdiensten die hij heeft

geleverd voor het tot stand komen van de Gaveborg. Evert heeft
hierin vanaf 2002 een belangrijke rol gespeeld en is tot op de dag van
vandaag zeer betrokken bij de Gaveborg.
Het pre-koningsfeest op deze dag was helemaal compleet door de
inzet van het Gaveborgbeheer, de vele vrijwilligers en de
Activiteitencommissie van Oostwold. Met elkaar is er een Pubquiz
georganiseerd en is de avond afgesloten met een groot Koningsfeest.
Nu de zomer eraan komt, komen ook de vakanties weer in het zicht,
en bereid de Gaveborg zich voor op een nieuw seizoen met veel
sport, spel en evenementen. In de evenementenlijst in deze
nieuwsbrief zijn veel van deze Gaveborgse en Oostwoldse
evenementen natuurlijk weer opgenomen.
Om alle activiteiten in goede banen te kunnen leiden is ook voor het
nieuwe seizoen natuurlijk weer alle vrijwilligershulp welkom. Ook zal
hiervoor vanaf heden het beheerteam uitgebreid worden met
dorpsbewoner Tim IJpma. Tim is meer dan bekend met de Gaveborg
en heeft als lid van de Activiteitencommissie (ACO) de nodige ervaring
met het begeleiden en organiseren van activiteiten. Wij wensen Tim
heel veel plezier en succes toe.
Namens het bestuur van de SDO wens ik iedereen veel leesplezier
met deze nieuwsbrief, een zeer fijne vakantie en hopen we jullie
natuurlijk terug te zien in de Gaveborg bij de vele activiteiten die daar
voor jong en oud worden georganiseerd.
Namens Stichting Dorpshuis Oostwold
Joop van Schie

NIEUWS vanuit de Gaveborg
GaveFitness, OPROEP aan GEBRUIKERS
De fitness wordt erg veel gebruikt en
hier zijn we natuurlijk erg blij mee.
Zelfs de 'jongere' jeugd uit Oostwold
en omgeving wordt besmet met het
'fitnessvirus'. Hier zijn we eveneens blij mee, maar hier moeten we
ook mee oppassen.
Omdat er niet fulltime een begeleider rondloopt die toezicht kan
houden, kan het gevaarlijk zijn om op jonge leeftijd zelf te gaan
fitnessen. De oefeningen kunnen verkeerd worden uitgevoerd of er
wordt met teveel gewicht gesport. Hierdoor kan je op jonge leeftijd al
ernstige blessures oplopen. Dit willen wij natuurlijk voorkomen.
Dus wil u zoon of dochter graag sporten, maar is hij/zij nog geen 18?
Dan mag uw kind vanzelfsprekend gewoon fitnessen, maar onder
toezicht van een volwassene! Daarnaast raden wij aan om dan zoveel
mogelijk cardio(conditie) te doen.
Laten we er met zijn allen om denken dat deze sporttalenten in spe
zich niet blesseren door te jong te zwaar te fitnessen.
Bij vragen of advies over sportschema’s kunt u altijd contact
opnemen met ons via fitness@gaveborg.nl. Tot ziens in de
Gavefitness!
Zwangerschapsverlof
Vanaf 14 juli ‘17
Zoals de meeste mensen al wel weten ben ik (Henriëtte van
Adrichem, beheer Gaveborg) zwanger. Nog z’n acht weken en dan
verwachten Ruud en ik ons eerste kindje! Als alles goed blijft gaan, ga
ik per 14 juli met zwangerschapsverlof.>>

>>Zwangerschapsverlof
Voor contact blijft het nummer 06 215 66 774
en 050 5515 697 in gebruik. Het emailadres
info@gaveborg.nl wordt tevens dagelijks
beantwoord. Daarnaast kan er altijd
binnengelopen worden voor een kop koffie.

Vanaf 14 juli ‘17

Gaveborg vakantie
Maandag 7 t/m vrijdag 25 augustus ‘17
De vakantie komt er weer aan! De Gaveborg is net als voorgaande
jaren in de bouwvak 7 augustus t/m 25 augustus gesloten. Net als
voorgaande jaren zullen we dan weer onderhoud laten uitvoeren aan
de vloeren. Mochten er dringende zaken zijn in deze periode neem
dan even contact met ons op via 06 215 66 774. Bij geen gehoor graag
voicemail inspreken dan nemen we contact met u op.
Gavesnackbar
Vanaf 26 augustus ‘17
Na de zomervakantie is de Gavesnackbar
(vanaf de zijingang) van de Gaveborg elke
zaterdag van 16:30 tot 19:00 open! Dit
betekend dat u via de zijkant bij het
korfbalveld de snackbar binnen kunt gaan
voor uw bestelling. U kunt tevens uw bestelling telefonische
doorgeven via 050 5515 697.
Naast de zaterdagen hebben we de vrijdagmiddag snackmiddag. De
snackbar is dan geopend van 12:00 tot 13:30. Wilt u er zeker van zijn
dat uw bestelling op tijd klaar is, geef dan uw bestelling telefonisch
door op het eerder aangegeven nummer. Wilt u op een ander
moment graag een snackbestelling doen? Neem dan contact met ons
op. In de meeste gevallen kunnen wij dit voor u klaarmaken.

NIEUWS vanuit de Activiteiten Commissie Oostwold

Nieuws vanuit de Gavebibliotheek

Afgelopen weken heeft de ACO samen met de Gaveborg de pubquiz
op koningsdag en de Paasactiviteiten
georganiseerd. Inmiddels heeft ook,
afgelopen vrijdag, de unieke “voorstelling”
“IJje aans verteld ien’t veld” door het dorp
plaatsgevonden. Helaas kon het sjouwen,
kauwen evenement wegens te weinig
aanmeldingen niet plaatsvinden. Wellicht
door de wat ongelukkige planning, waardoor
mensen dachten dat dit toch echt een grap was (1 april). De ACO
geeft echter niet zomaar op! Vrijdagavond 6 oktober proberen we dit
opnieuw! Reserveer alvast in uw agenda! Meer informatie volgt.

Na de start, acht maanden geleden, is de
bibliotheek in de Gaveborg nu bijna vol! Er
zijn maar liefst 1.600 boeken voor
volwassenen en jeugd, 200 cd's en 150
dvd's! Iedereen kan deze GRATIS en zonder
verplichtingen lenen. De deur van de Gavebibliotheek is open tijdens
de openingstijden van Attent GaveSuper. Ga gerust naar binnen om
iets uit kiezen en te lenen zolang u wilt, ook als de vrijwilligers van de
bibliotheek er niet zijn.

ZET ALVAST IN UW AGENDA
Donderdag 31 augustus t/m zaterdag 2 september 2017

“het wilde Oostje”
Oostwold wordt omgebouwd tot westerndorp: “EASTWOOD”

OPROEP: Doordat de ruimte niet groot is en de planken bijna vol
staan, kunnen er helaas geen grote partijen materiaal meer worden
ingebracht. Er staan op dit moment zelfs 200 boeken in reserve.. We
blijven waar mogelijk vernieuwen, dus als u slechts een paar boeken,
cd's of dvd's wilt inbrengen, dan maken we daar natuurlijk plaats
voor. Wat niet geplaatst kan worden zijn verouderde of beschadigde
boeken, atlassen, studieboeken, encyclopedieën, tijdschriften,
videobanden en cassettebandjes. We hopen hiervoor op ieders
begrip.
Hartelijk dank voor de inbreng van materiaal tot nu toe! Voor vragen
en/of tips kunt u een email sturen naar gavebibliotheek@gaveborg.nl
of ons, vrijwilligers Petra Goslinga en Willeke Wobbes, even
aanschieten als we in de bibliotheek aanwezig zijn.

EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik
Natuurlijk staan er ook de komende tijd weer veel activiteiten en festiviteiten op het programma.
70 jarig Jubileum kv OWK
Vanaf 9:30 zaterdag 17 juni ‘17
Korfbalvereniging OWK heeft een leuk en vol
programma samengesteld om gezamenlijk het 70
jarig bestaan te vieren. Met behulp van onze site,
Facebook, de kranten, mail en voor mensen zonder
computer (oud leden) op papier, hopen we
iedereen: oud leden, leden, ouders, familie,
sponsoren, donateurs en club 25 leden bereikt te
hebben. Want natuurlijk willen we niemand
vergeten!

D.O.E. 3-Dorpen voetbalcomp.
Vrijdag 30 juni, 7 juli en 14 juli ‘17
Ook dit jaar wordt de dorpen voetbal-competitie weer gehouden
tussen Den Horn, Oostwold en Enumatil. Ditmaal vindt deze, i.v.m. de
late vakanties, plaats vóór de zomervakantie.
Er wordt op drie vrijdagen gespeeld, nl:
• Vrijdag 30 juni, Gaveborg Oostwold
• Vrijdag 7 juli, Den Horn
• Vrijdag 14 juli, Enumatil

Het programma plaatsvindend bij, in en om de Gaveborg, bestaat uit:
• Het jaarlijkse, altijd gezellige, 22ste korfbaljeugdtoernooi, waar
natuurlijk iedereen welkom is (9:30 – 14:00).
• Een High tea (11:00 – 13:00), speciaal voor alle oud-leden,
sponsoren (inclusief club van 25) & donateurs, opgave is
inmiddels gesloten.
• Een creatieve workshop (15:00 – 17:30) voor jong en oud OWK –
leden & ouders van jeugdleden, vrij toegankelijk. Het wordt een
leuke middag met vast een heel verrassend resultaat. Dus kom
ook om 15:30!
• Een lekker diner (18:00 – 20:00), voor iedereen die OWK een
warm hart toedraagt, opgave is inmiddels gesloten.
• Een knallend jubileumfeest (20:00 – 0:00), voor iedereen die
OWK een warm hart toedraagt.

Voor meer informatie:
Den Horn: Marc Middendorp (06 43951141 of Marckq68@gmail.com)
Enumatil: Koos Siegers (06 13045882 of koosenkirsten@home.nl)
Oostwold: Gerda Belga (06 23691966 of gerda.belga@home.nl)

Baas fan de Walden
Vanaf 13:00 zondag 18 juni ‘17
Na drie jaar uitnodigingen te hebben ontvangen voor OWK-ers om
deel te nemen aan de toppoule van De Baas Fan De Walden:het
spectaculaire en zware 1 tegen 1 toernooi van het Noorden!, zijn ook
dit jaar weer drie OWK-ers uitgenodigd en doen natuurlijk mee. Op
zondag 18 juni vanaf 13:00 gaan Sicco Koopmans, Niels Lap en Gert
Schuitema bij korfbalvereniging Quick'21 te Oudega opnieuw
proberen de geldprijzen binnen te slepen.

Door in de top vijf te eindigen, heeft SHINE
een ticket bemachtigd voor de finale in
Assen op zondag 2 juli 2017.

Beachvolleybal van Jeugdsoos O&O
Op zaterdag 24 juni staat de eerstvolgende
activiteit van de Jeugdsoos op het
programma. Op het terrein van Hamming in
Lettelbert, zal een beachvolleybaltoernooi
plaatsvinden. Verdere informatie over dit
evenement volgt op onze facebookpagina.

Zaterdag 24 juni ‘17

Net als vorig jaar wordt er gespeeld in vier leeftijdscategorieën (t/m 9
jaar, t/m 11 jaar, t/m 13 jaar en t/m 15 jaar).

Wedstrijdteam Shine van Dansstudio AenA
16 september ‘17
Naast het geven van Kids Dance, Streetdance en Zumba in Aduard,
Oldehove en Oostwold heeft Dansstudio A&A een wedstrijdteam
opgericht onder de naam SHINE. De deelnemers zijn tussen de 9 en
12 jaar oud en trainen elke zaterdag in de Gaveborg.
Na een flink aantal weken te hebben
getraind, wist SHINE op zondag 14 mei
2017 een 5e plaats te behalen tijdens de
derde voorronde van DancEvent.

Gymnastiek en turnvereniging Tiga Leek
Op dit moment zijn we hard aan het oefenen
voor de onderlinge wedstrijd van Tiga op
zaterdag 8 juli. Alle kinderen kunnen hier aan
meedoen om aan iedereen te laten zien wat
ze geoefend hebben op de vier onderdelen:
de brug, balk, mat en sprong.

Zaterdag 8 juli ‘17

Per onderdeel laten iedereen een oefening zien die door de jury
beoordeelt wordt met punten. Degene met de hoogste punten wint
het onderlinge toernooi van Tiga.

EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik, VERVOLG
Huttenbouwweek
Maandag 24 juli t/m vrijdag 28 juli ‘17
In de eerste week van de zomervakantie
vindt de tweede editie van de
huttenbouwweek van de Gaveborg plaats.
Deze week zijn er allerlei activiteiten voor de
jeugd van 4 t/m 12 jaar. Naast het bouwen
van hutten zullen er ook andere leuke
activiteiten plaatsvinden. Het belooft een
hele leuke Gaveweek te worden.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Wil
je ook mee doen? Dat kan! Meld je snel aan
door het opgaveformulier in te vullen want
vol=vol. Het inschrijfformulier is te vinden op
de website, stuur deze naar info@gaveborg.
2e hands kledingmarkt
zaterdag 15 juli ‘17
Voor het eerst in de geschiedenis van de Gaveborg wordt er een 2e
hands kleding-markt georganiseerd. Er is veel vraag naar nette 2e
hands kleding, daarom opent de Gaveborg op zaterdag 15 juli haar
deuren voor een gezellige markt met diverse standhouders. De markt
is van 10:00 tot 13:00. Opbouwen kan vanaf 9:00. Deelname en
toegang is geheel gratis! In het sportcafé van de Gaveborg kunt u
terecht voor een hapje of een drankje.
Wilt u graag staan met kleding, geeft u zich dan snel op in de
Gaveborg of via info@gaveborg.nl, want vol = vol!
De Gaveborg zorgt eventueel voor tafels. Als u kledingrekken heeft
graag zelf meenemen.
Openingstijden GaveSuper
Tijdens zomervakantie
Attent de GaveSuper is tijdens de zomer gewoon open.
Dorpsfeest Oostwold Don. 31 augustus t/m zat. 2 september 2017
De Activiteitencommissie van Oostwold
(ACO) is volop in voorbereiding voor het
dorpsfeest dat ook dit jaar weer plaatsvindt
in het 1e weekend van september. Een mooi
moment om het einde van de vakantie te
vieren! De aftrap zal zijn op donderdag 31
augustus met de welbekende en altijd
gezellige Pubquiz. Het thema voor dit jaar is :
“het wilde Oostje”. Oostwold wordt gedurende de dagen van het
dorpsfeest omgebouwd tot westerndorp “Eastwood”. De
straatversiering mag hier zeker weer bij aangepast worden. De
inmiddels vertrouwde en hoogst gewaardeerde camping komt ook
zeker weer terug. In de 2e week van juli zullen de programmaboekjes
weer enthousiast rondgebracht worden en wordt u ook weer
benaderd om mee te doen aan de diverse activiteiten. Het wordt vast
weer een divers programma, met voor iedereen wat wils.
Mocht u nog ideeën hebben rondom het thema of uw hulp willen
aanbieden, alle inbreng is van harte welkom! ACO@oostwold.com
Start nieuwe korfbalseizoen
dinsdag 8 en 15 augustus ‘17
De senioren van OWK starten alweer op dinsdag 8 januari met hun
voorbereidingsprogramma. De jeugd op dinsdag 15 augustus. De
nieuwe veldcompetitie gaat van start in het laatste weekend van de
zomervakantie: 2 en 3 september.

Seniorensport Oostwold
Vanaf maandag 4 september ‘17
Op dit moment heeft de Seniorensport
zomerstop, maar vanaf maandag 4
september gaan we weer los! Elke week van
10:00 tot 11:00 krijgen, onder begeleiding
van Hendrik Planting, alle spieren van ons
lichaam een training. Kom gerust langs om te
zien en te proeven of dit wat voor U is . Er
kunnen wel wat nieuwe leden bij!
Heeft U vragen neem dan contact op met:
Lilian de Vries-Venema 050 5515 679 of
Janny de Jager 050 5515 212
Meet & Eat
Vanaf dinsdag 5 september ‘17
Afgelopen woensdag 24 mei was de laatste Meet & Eat voor de
vakantie. Met de doorgaansvaste eters en de zonnewalgroep werd
genoten van onder andere, soep, Boeuf Bourguignon en een
gehaktsaus met rijst en/of aardappelpuree. Natuurlijk krijgt na de
zomer de Meet & Eat weer een vervolg en wel op de volgende data,
let op deze vinden na de zomer plaats op de dinsdag i.p.v. de
woensdag:
• Dinsdag 5 september 17:30
• Dinsdag 19 september 17:30: Grieks
• Dinsdag 3 oktober 2017 17:30
• Dinsdag 17 oktober 2017 17:30
• Dinsdag 31 oktober 2017 17:30: Haloween
• Dinsdag 14 november 2017 17:30
• Dinsdag 28 november 2017
• Dinsdag 12 december 2017
Opgave kan door een mail te sturen naar info@gaveborg.nl dan wel
het op de site aangeboden formulier in te leveren in de groene SDO
bus in de gang van de Gaveborg. Let wel opgave dient uiterlijk de
maandag voor 12:00 binnen te zijn bij de Gaveborg. Er wordt gestart
om 17:30 in het sportcafé van de Gaveborg en de kosten per keer zijn
€ 6,-- excl. drankjes pp.
Try-outs Dansstudio A&A
Zaterdag 16 september ‘17
De coaches van Dansstudio A&A zijn voor
het nieuwe dansseizoen op zoek naar
enthousiaste kinderen tussen de 6 en 16
jaar die leergierig zijn en hard willen
werken!
Op zaterdagmiddag 16 september 2017 worden er try-outs verzorgd
in de Gaveborg van Oostwold. Door middel van de try-outs krijgen de
dansers de gelegenheid om erachter te komen of het
wedstrijddansen bij hun past.
Ken of ben jij iemand die graag elke dag danst en het te gek vindt om
voor de jury en een groot publiek op te treden? Stuur dan een mail
naar dansstudioaena@outlook.com
Sjouwen & Kauwen
Vrijdag 6 oktober ‘17
Koken voor zes gasten of wandelen en drie
gangen op verschillende locaties in Oostwold
nuttigen? Het kan op vrijdag 6 oktober!
Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
Meer informatie volgt.

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
Gymnastiek en turnvereniging Tiga Leek
Op de woensdagmiddag heeft er een leuke groep, op dit moment
alleen maar meiden, turnen in de gymzaal van Gaveborg. Wekelijks
worden er allerlei turnonderdelen geoefend zoals de handstand,
radslag, salto, en natuurlijk is er af en toe ook tijd voor een leuk
spel.Lijkt het jou ook leuk om te leren turnen??
Kom dan eens langs tijdens de les. Je kan dan mee doen en kijken of
je het leuk vindt. Dit kan op de woensdagmiddag van 13:00 - 14:00 in
de gymzaal van Gaveborg. Kijk voor meer informatie op
www.tigaleek.nl.

Jeugdsoos O&O
Op Goede Vrijdag is de jeugdsoos van Oostwold en omstreken wezen
Wokken en Bowlen, en een Goede Vrijdag werd het! Er gingen ruim
dertig personen mee, kortom dit kan een succes genoemd worden.
We gaan dit zeker vaker doen.
Na jaren in het bestuur te hebben gezeten stopt Joeri Wiersma met
zijn functie als bestuurslid. Joeri, bedankt! Gelukkig is er ook weer
aanvulling en mag de Jeugdsoos twee nieuwe bestuursleden
verwelkomen, namelijk Delano Hamberg en Henk Hamming.
Ideeën of suggesties?
Mail ons via: jeugdsoosoeno@oostwold.com

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o. VERVOLG
Korfbalvereniging OWK: “TROTSER zijn, is haast onmogelijk!”
Wat heeft OWK een uniek seizoen gehad en dat nog wel in het 70
jarig jubileumjaar, lees en oordeelt u zelf:
• Najaarsveldkampioen OWK E1.
• Najaarsveldkampioen OWK/ODA D1.
• Najaarsveldkampioen OWK/ODA C1.
• Midweek OWK/Zunobri met mooie voorjaarsveldcompetitie.
• Zaalkampioen OWK E1.
• Zaalkampioen OWK/ODA D1.
• Zaalkampioen OWK/ODA C1.
• Gedeeld eerste plaats in de zaal voor OWK A1 in de 2e klasse.
• Midweek OWK/Zunobri met mooie zaalcompetitie.
• Veilig in 3e klasse zaal met mooie 4e plaats voor OWK 3.
• Zaalkampioen, historische promotie naar res. 1e klasse voor OWK 2.
• Zaalkampioen, historische promotie naar overgangskl. voor OWK 1.
• Derde plaats veld met mooie 3e plaats voor OWK A1.
• Voorjaarsveldkampioen OWK E1.
• Voorjaarsveldkampioen OWK/ODA D1.
• Voorjaarsveldkampioen OWK/ODA C1.
• Midweek OWK/Zunobri met mooie voorjaarsveldcompetitie.
• Veilig in 3e klasse zaal met mooie 3e plaats voor OWK 3.
• Veilig in 2e klasse zaal met 5e plaats voor OWK 2.
• Veldkampioen, historische promotie naar hoofdklasse voor OWK 1.
• AP Buitenbeker winnaar OWK 2!!! (in 2010 won OWK 1 deze beker)

En dan is nog niet eens benoemd: de diverse jeugdspelers die
geselecteerd zijn voor de GRONINGEN-, NOORD-teams en natuurlijk
niet te vergeten ORANJE! Ook buiten de lijnen ging het voorspoedig
met OWK met leuke (jeugd)evenementen en vruchtbare acties. Het
nieuwe seizoen startend staan er natuurlijk ook weer nieuwe leuke
uitdagingen op het OWK-programma, waaronder alle teams die een
stapje hoger gaan korfballen. Maar zeker ook de nieuwe
samenwerking met Rodenburg en Sparta betreffende drie Bcombiteams en twee C-combiteams.
Pelikaan S 2 Kampioen en op naar 2e klasse

Slimste Dorp van Groningen
In Oktober 2017 gaat de eerste editie van
“het Slimste Dorp van Groningen” van start.
Aangezien Oostwold super slim is, willen wij
ons graag aanmelden.
Maar wat is het precies?
Het is een provinciale kennisquiz, waarbij
een voorronde wordt gehouden in ons
eigen dorp.
De winnaar (team van maximaal vijf personen) uit ons dorp gaat naar
de regiofinale, welke zal plaatsvinden in de omgeving van ons dorp.
De winnaar van de regiofinale gaat vervolgens naar de provinciale
finale, waarin met de andere winnaars van de regiofinales, wordt
uitgemaakt wie “het Slimste Dorp van Groningen” is.
Het winnende team ontvangt een prijzenpakket voor
teamdeelnemers en een geldprijs van €1.000,-- voor het dorp.

de

Lijkt het je leuk om mee te doen? Of heb je zelf een team van
maximaal 5 personen? Meld je dan vóór 17 juli aan! Zo kunnen we de
hele provincie laten zien dat we als Oostwold “het Slimste dorp van
Groningen” zijn. Aanmelden kan via info@gaveborg.nl
Zonnewal, terugblik informatieavond en OPROEP
Op 10 mei was de Gaveborg het toneel van
een nieuwe informatieavond over de
Zonnewal.
De
belangstelling
was
onverminderd groot.
Net als vorig jaar hadden veel inwoners van Oostwold en omstreken
tijd gevonden om naar diverse presentaties te komen luisteren en
vragen te stellen.
Alle vragen beantwoord
Alle vragen verschijnen op korte termijn op www.zonnewaloostwold.com onder het kopje ‘FAQ’. Voor alle nieuws rondom dit
project kunt u zich op de site ook inschrijven voor een digitale
nieuwsbrief,
of volg ons op Facebook op facebook.com/zonnewaloostwold.
OPROEP: steun ons!
Misschien wel het grootste nieuws van de avond was, dat het vanaf
nu mogelijk is lid te worden van Energie Coöperatie Oostwold (ECO)
en over te stappen naar ons als energieleverancier. Hierdoor steunt u
de bouw van de Zonnewal. Met uw steun kunnen we het plan in al
zijn facetten realiseren: een geluidswal die het lawaai van de A7 fors
terugdringt, 9000 m2 zonnepanelen voor 100% groene stroom, een
fiets-, wandel-, ruiterpad en een ecologisch waardevol leefgebied
voor flora en fauna.
Uw ECO-lidmaatschap houdt in dat u overstapt naar
energieleverancier NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam). Dit is de
‘paraplu organisatie’ die voor ECO (en tientallen andere lokale
energie-initiatieven uit Noord-Nederland) de administratie verzorgt
en in feite de stroom en gas aan u levert.

In een mooie eindfase is het Pelikaan S 2 die, op zaterdag 3 juni, in de
nacompetitie, kampioen wordt en zo promoveert naar de 2e klasse.
Natuurlijk werd het feest begonnen met een kampioensrondje door
het dorp, waarna het feest nog tot de late uurtjes werd voortgezet.
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Overstappen is heel eenvoudig en kan via onze website (daar vindt u
ook een telefoonnummer voor als u dit liever telefonisch doet). NLD
(en dus ECO) hanteert zeer scherpe tarieven. Na een postcode-check
kunt u uw huidige jaarverbruik invullen en zien wat u na overstap
gaat betalen. Mogelijk bent u zelfs goedkoper uit, vooral wanneer u
nooit eerder bent overgestapt naar een andere aanbieder.
Als u zich nooit tot een overstap heeft laten
verleiden met een iPad, dan is een
prachtige zonnewal, die geluid en fijnstof
tegenhoudt en u diverse recreatieve
functies biedt dè reden om het nu te doen!
Beter wordt het niet, steun het project en WORD LID.
Kijk op www.zonnewal-oostwold.com voor meer informatie en voor
uw aanmelding!

