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Het eerste half jaar van 2018 zit er alweer bijna op!

Na een wat natte periode begin dit jaar, zijn we in april en mei verwend Verenigingen
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kampioenschap.
OWK
heeft
dit
seizoen
diverse
kampioenen
mogen
een kleine woonwijk ontstaan, de laatste huizen worden binnenkort
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ook veel nieuwe inwoners in Oostwold. De Gaveborg heeft de nieuwe
inwoners getrakteerd op een handige emmer met schoonmaakmiddelen. Wij gaan ervan uit dat de Gaveborg, Dagwinkel de
GaveSuper, maar ook de SWS de Gavelander, onderdeel gaan uitmaken
van het leven van onze nieuwe bewoners.
Parkeren
Met de komst van de huizen is wel duidelijk dat op
wedstrijddagen van korfbalvereniging OWK en voetbalvereniging
Pelikaan S. een tekort aan parkeervakken is ontstaan. De Gemeente is
hiervan op de hoogte en is bezig om hierin, samen met de Gaveborg en
Dorpsbelangen, te kijken naar oplossingen.

Zomerstop
De Gaveborg maakt zich de komende weken op voor
de zomerstop. Dit betekend zeker niet dat de Gaveborg gesloten zal
zijn, maar wel worden er de nodige onderhoudsactiviteiten uitgevoerd.
Vrijwilligers
Een Multifunctioneel gebouw zoals de Gaveborg, kan
niet draaien zonder vrijwilligers. We zijn dan ook haastig op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor de Gaveborg en de GaveSuper. Zie de
oproepen hierna.

Vanuit de Stichting en het Beheer wensen wij iedereen veel leesplezier
met deze nieuwsbrief en een hele fijne zomer toe, en zien elkaar graag
Zonnewal
Een speciaal project, wat terecht de aandacht blijft weer na de vakantie in de Gaveborg. Deze periode zal zoals gebruikelijk
verdienen, is de zonnewal. Niet alleen de zonnepanelen, maar ook de weer beginnen met het traditionele dorpsfeest.
geluidswal zijn zeer gewenst. SDO stimuleert dit project en hoopt dat de
Namens Stichting Dorpshuis Oostwold, Joop van Schie
snelle fietsverbinding tussen Leek en Groningen op deze geluidswal
wordt gerealiseerd. Dit is goed voor Oostwold en omliggende dorpen.

NIEUWS vanuit de Gaveborg
Gezocht vrijwilligers
Veel van onze activiteiten en diensten kunnen wij
alleen uitvoeren met hulp van enthousiaste en
zeer gewaardeerde vrijwilligers. We hebben een
kleine groep waardevolle vrijwilligers. Echter zijn
dat er niet genoeg. We zijn daarom ook dringend
opzoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen
ondersteunen. Het gaat om slechts een paar
uurtjes per maand. Vrijwilligerswerk bij de Gaveborg biedt meer dan
alleen inzet voor de maatschappij en de leefbaarheid in Oostwold.
Naast ons jaarlijkse BBQ of kerstbuffet en een kerstpakket, bieden wij
ook cursussen aan. En tot slot kom je in een gezellige vrijwilligersgroep
terecht.
Beste sportkantine van Noord Nederland
De Gaveborg heeft de Gouden Spatel voor beste
sportkantine van Noord Nederland in de wacht
gesleept. Verschillende mystery guests zijn het
afgelopen jaar langs geweest en hebben de
Gaveborg beoordeeld. Wij, Yvonne en
Henriëtte, zijn blij en trots met deze prijs.
Maar het meest trots zijn wij op onze vrijwilligers die dit mede mogelijk
hebben gemaakt. Bedankt allemaal voor jullie top inzet! Wij gaan er
alles aan doen om onze titel te verdedigen!

NL Doet
zaterdag 8 maart 2018
Dit jaar heeft een groep vrijwilligers
bloembakken gemaakt voor op het dakterras.
Naast de bloembakken komen er ook loungebanken. Het hele project hebben we niet tijdens
NL Doet af kunnen krijgen, daarom gaan we
binnenkort nog een weekend hard aan de slag.
Feesten en partijen kinderfeestjes
Jarig, een jubileum, kinderfeestje of iets anders
te vieren? Dat kan allemaal bij de Gaveborg. De
mogelijkheden zijn eindeloos. We hebben
verschillende zalen beschikbaar vanaf 5 t/m 300
personen. Vraag naar de vele mogelijkheden
Kan via 050 5515 697, info@gaveborg.com of kom gewoon even langs.
Gezocht mensen met een hobby/passie
Heb jij een hobby of passie en wil je deze delen?
Dan zijn wij op zoek naar jou om samen een
leuke workshop of clinic over jouw hobby of
passie te organiseren voor kinderen of
volwassen.
Wij ontvangen graag informatie van je. Dit kan via 050 5515 697,
info@gaveborg.nl of via een whatsapp bericht naar 06 215 66774.

NIEUWS vanuit de Activiteiten Commissie Oostwold
ACO is alweer volop bezig met de voorbereidingen van het aankomende  Vrijdagavond: Verklede Kinderdisco, met als
dorpsfeest. Zet alvast in de agenda:
thema “Duckstad”. De origineelste outfits
vallen natuurlijk weer in leuke prijzen!
30 augustus tot en met 1 september Dorpsfeest Oostwold!
 Zaterdagochtend: Brakke Brunch met
Het thema van dit jaar is “Duckstad”. We hopen dat heel Oostwold
amusementenkoor “Goed Gemixt”
weer omgedoopt zal worden tot het thema van dit jaar. Inspiratie voor
 Zaterdag overdag: Tal van verrassende activiteiten.
het versieren van de straten en tuinen en zo kans maken op de titel
 Zaterdagavond: Heerlijk buffet in Eetcafé Het Witte Paard.
“mooiste straat van Oostwold”, kunt u vast en zeker putten uit het
 Zaterdagavond afsluiting: Spetterend optreden van coverband “Once”
programmaboekje dat traditiegetrouw eind juni feestelijk
in sportcafé de Gaveborg.
gepresenteerd zal worden.
Hiermee is enthousiasme voor het dorpsfeest vast goed aangewakkerd?
Het dorpfeestprogramma 2018 bevat o.a.:
Mocht u nog leuke suggesties hebben, of ons voor of tijdens het feest
 Donderdagavond: De Duck(Pub)quiz gepresenteerd door dè
willen helpen als vrijwilliger, of wilt u ons sponsoren,
quizmaster van Oostwold: Jan Vink.
dit wordt allemaal erg op prijs gesteld.
e
 Vrijdag 18:00: Stratenvolleybaltoernooi en 5 Jeu de Boules toernooi.
Opgave, alleen of als duo voor de Jeu de Boules, kan nu al via de Schroom niet om contact met ons op te nemen via:
opgaveformulieren verkrijgbaar in de manden voor de GaveSuper of
aco@oostwold.com
te mailen naar anjadevries@kvowk.nl.

NIEUWS vanuit Dagwinkel de GaveSuper
Strijd tegen derving en lekker eten
Op dinsdag 29 mei heeft onze eigen chefkok
Julia van Maarseveen opnieuw een kooksessie
gehouden met GaveSuper producten die op de
THT datum ingevroren zijn. Op deze manier
wordt de derving onder controle gehouden en is
het, tegen een schappelijke prijs van slechts
€4,99 per maaltijd, volop genieten. De aankondiging van deze en
volgende THT Kooksessies lopen via de GaveSuper facebook, dus houd
dit in de gaten en kom ook een heerlijke maaltijd halen.

Webshop en bezorging
Vanaf mei is de Dagwinkel de GaveSuper webshop up-to-date en
kunnen alle bestellingen zonder bezorgkosten thuis worden gebracht.
Om de twee week wordt hiervoor reclame gemaakt in de Westerkrant
zodat dit goed onder de aandacht wordt gebracht bij de potentiele
klanten in ons bezorggebied. De eerste bestellingen zijn inmiddels
binnen via de webshop en we hopen dat er nog vele zullen volgen. De
bus heeft keurige stickers, dus we zijn er klaar voor!

Vrijwilligers
Net als de Gaveborg kan de GaveSuper natuurlijk niet zonder haar
Zorgeloos boodschappen doen voor ouderen
vrijwilligers. Al meer dan zeven jaar wordt de winkel gerund door o.a.
Vervoer regelen en ook nog winkelen, is soms
twintig vrijwilligers. Af en toe zijn er wat wisselingen, maar tot op heden
erg lastig en tijdrovend voor ouderen. Als
lukt het aardig om de diensten in te vullen. Toch lijkt de groep
nieuwe service wil de GaveSuper dan ook heel
vrijwilligers wat kleiner te worden en zeker met de komende vakanties
graag starten met het halen en brengen van
wordt het weer spannend om het rooster ingevuld te krijgen. Daarom
ouderen, zodat zij zonder zorgen even lekker
zijn we op zoek naar enthousiaste flexibele vrijwilligers die ons willen
rustig boodschappen kunnen doen in onze
helpen. Niet alleen tijdens de vakantieperiode, maar ook daarna. Met
mooie winkel. De service is geheel gratis en ook
meer vrijwilligers hoeft minder vaak een beroep gedaan te worden op
een rollator kan gewoon mee.
dezelfde mensen. Het gaat hoofdzakelijk om kassadiensten, maar
In gesprek met dienstencentrum de Schutse wordt gekeken of deze natuurlijk hoort ook vullen, spiegelen en schoonhouden van de
GaveSuper service ook geïntroduceerd kan worden bij de ouderen in GaveSuper hierbij. Aarzel niet, maar kom langs en geef u op en vul ook
Leek.
onze gezellige vrijwilligersgroep aan.

Nieuws vanuit de Gavebibliotheek
Met blijdschap geven we kennis van de
uitbreiding van de bibliotheek in MCO de
Gaveborg! De ruimte achter de oorspronkelijke
Gavebibliotheek is erbij getrokken en er zijn
kasten bij gekomen, waardoor de bibliotheek twee keer zo groot is
geworden! Er zijn nu maar liefst 2.000 boeken, 300 cd’s en 250 dvd’s in
allerlei soorten en voor alle leeftijden. De Gavebibliotheek is open als de
Gaveborg open is. Iedereen uit Oostwold en omgeving kan er GRATIS
komen lenen. Je hoeft geen lid of abonnee te zijn, want er wordt geen
administratie bijgehouden en er is dus ook geen termijn voor hoe lang
je iets leent. Het principe berust gewoon op vertrouwen.

Inbreng van boeken, dvd’s en cd’s is natuurlijk welkom! Wat alleen niet
kan worden geplaatst, zijn beschadigde, verouderde boeken,
encyclopedieën, studieboeken, tijdschriften, videobanden en
cassettebandjes. Gedoneerd en geleend materiaal kan in de speciale
doos op tafel worden gelegd. Elke dag komt 1 van de vrijwilligers langs
om de kasten netjes te houden en om teruggebrachte en ingebrachte
spullen op de goede plaatsen te zetten.
Loop gerust binnen bij de Gavebibliotheek (ook als de vrijwilligers er
niet zijn), zoek op je gemak wat uit en maak gebruik van deze mooie
gratis service van MCO de Gaveborg!

EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik
Gavesnackbar
Elke vrijdagmiddag en zaterdag
Elke vrijdagmiddag tussen 12:00 en 13:30 is de
GaveSnackbar geopend. Naast de vrijdagmiddag
is de snackbar ook open op zaterdag tussen
16:30 en 19:00. Toch op een andere dag een
keer snacks bestellen? Neem dan contact met ons op: 050 5515 697.

VERVOLG Haringparty in het Eetcafé Witte Paard
>> We zijn blij verrast door de leuke mensen
hier in Oostwold en hebben al velen van u
mogen begroeten. Maar we hebben nog niet
met iedereen kennis kunnen maken. Daarom
organiseren we een grote haringparty! Hier
Hoi Moi
Zat. 16 juni ’18 12:00 -16:00 wordt de nieuwe haring gepresenteerd en krijgt
iedereen de gelegenheid deze te proeven.
Op 28 locaties in het Westerkwartier,
We pakken het groots aan met het Groninger shantykoor Oosterstörm.
waaronder de Gaveborg, kunt u op deze dag
Oostwold kennende, wordt dat een supergezellige middag!
kennismaken met welzijn- en zorgorganisaties.
Afgelopen week was er een speciale bijlage in de Regionale kranten met Naast dit evenement proberen we regelmatig iets leuks te organiseren.
Maar u bent ook van harte welkom uw eigen feest bij ons te vieren. We
o.a. een overzicht van de deelnemende organisaties.
kunnen voor u de catering verzorgen, meedenken en vooral: out-of-theGavelander naar NK schoolvolleybal.
Zat. 16 juni ’18
box denken. Zo komen we binnenkort met het speciale seniorendiner:
In februari werden Anja Cazemier, Niels
een heerlijke 3-gangen dagschotel voor slechts €7,00. Bent u minder
Posthumus, Rinus v.d. Stoel en Veerle Oude
goed ter been? We kunnen u halen en brengen. We hebben zelfs een
Weme , eerste op het schoolvolleybaltoernooi
rolstoelbus.
van Impala in Leek. Omdat de kinderen zelf niet
We zien u graag bij Eetcafé het Witte Paard!
op volleybal zitten, kregen ze extra les van juf
Workshop Vogeltjes maken
Woe. 27 juni ’18 9:00 – 12:00
Marloes en juf Janine om alle regeltjes en
Naald-/prikvilten
is
een
droge
vilttechniek
waarmee je voorwerpen van
technieken goed in de vingers te krijgen. En wat een succes! Op 30 mei
wol
maakt.
De
speciale
viltnaald
prikt
losse
wol bij elkaar tot een stevige
werd meegedaan met de Regionale Kampioenschappen in Assen. Na
vorm.
Wil
jij
leren
naaldvilten?
We
maken
een roodborstje of
zeven aantrekkelijke en spannende wedstrijden, met enthousiast
koolmeesje
van
wol.
Kosten
€20,per
persoon.
Meld je aan via
meegereisd publiek, was de eerste plaats voor SWS de Gavelander. Op
zaterdag 16 juni gaat het team hierdoor de strijd aan voor het www.spulli.nl of mooispulli@gmail.com
Nederlands Kampioenschap Schoolvolleybal in Houten.

Villa viert 10 jarig bestaan
Zat. 30 juni ’18 15:00 - 19:00
Voor
iedereen
uit
Oostwold
en
omgeving
die
Haringparty in het Eetcafé Witte Paard
Zondag 24 juni v.a. 14.30
wat
met
de
Villa
heeft
of
heeft
gehad
is
er
deze
Sinds eind vorig jaar mogen wij (Klaas en Grietje Hofstede) onszelf uw
gastheer en gastvrouw in Het Witte Paard noemen. We hebben samen dag groot feest. Er is van alles te doen voor de
tientallen jaren horecaervaring en vinden het iedere dag weer leuk om kinderen en lekker eten, dus kom gezellig langs
aan de Hoofdstraat 232!
het onze gasten naar de zin te maken. >>

VERVOLG EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik
Speelweek Cowboys & Indianen
Ma. 23 t/m Vrij. 27 juli ‘18
Ook dit jaar organiseert de Gaveborg weer een
speelweek. Dit jaar met een thema: Cowboys en
Indianen. Een week vol activiteiten zoals:
indianententen bouwen, heel Oostwold bakt en
veel en veel meer. De speelweek is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
Opgeven kan via het opgaveformulier op www.gaveborg.nl. De opgaveformulieren zijn ook te vinden in de Gaveborg. Inleveren kan via
info@gaveborg.nl of bij de Gaveborg. De kosten voor deze week zijn
€15,- per kind en kan betaald worden bij opgave of op de eerste dag
van de speelweek.
We zoeken voor dit jaar weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers die ons
willen helpen tijdens de activiteiten van deze speelweek. Voor meer
informatie of aanmelden: info@gaveborg.nl, 050 5515 697 of een
whatsapp bericht naar 06 215 66774
Suikermarkt
Zon. 1 juli’18 11:00 – 18:00
Op deze dag is de eerste editie van de Suikermarkt op het terrein van de
voormalige Suikerfabriek in Groningen. Zowel binnen als buiten bij het
schitterende EM2 gebouw tref je de Vintage, Retro & Self-made market.
AtelierSpulli uit Oostwold zal hier ook aanwezig zijn. Toegang
volwassenen € 3,-, kinderen gratis.

VERVOLG Seniorensport Oostwold
>> Kom gerust langs om te zien en te proeven of dit wat voor U is. Er
kunnen wel wat nieuwe leden bij! Voor meer informatie:
Janny de Jager
050 5515 212 of
Lilian de Vries-Venema
050 5515 679
Meet & Eat
Vanaf Din. 4 september ’18 17:30
Het seizoen van Meet en Eat is weer afgelopen. Dinsdag 24 april was de
laatste keer voor de vakantie. Deze avond stond er een heerlijk Italiaans
menu klaar. Traditionele lasagne bolognese en een lekkere spaghetti
met als toetje ijs met vruchten, werden geserveerd.
De eerstvolgende Meet en Eat is dinsdag 4 september om 17:30.
Daarna elke dinsdag in de even weken.
Graag uiterlijk de maandag vooraf, voor 12:00 aangeven dat je graag wil
aanschuiven.
Wat is Meet en Eat? Ontmoeten en eten staat centraal. De derving
van de winkel wordt ingekocht door de Gaveborg. Met deze producten
kookt een groepje vrijwilligers een lekkere, gezonde maaltijd. Voor
slechts € 6,- kan iedereen (jong , oud, gezinnen, alleenstaanden) gezellig
mee-eten. Zo beperken we de voedselverspilling en kan er gezellig
gezamenlijk worden gegeten. Met dieetwensen wordt rekening
gehouden. Wel graag vooraf melden.

Klantendag Dagwinkel de GaveSuper
Met na 18:00, 10 % korting op het gehele assortiment.

Vrij. 13 juli’18 ACO organiseert: Er gonst iets in de straten…
Vrij 12 okt. ‘18
De lokale helden spelen, op de mooiste locaties
Gaveborg vakantie
Ma. 6 t/m Zon. 26 augustus ‘18 in Oostwold, de hoofdrol in de reconstructie van
De Gaveborg is net als voorgaande jaren in de bouwvakantie: 6 de mysterieuze geschiedenis van de heks van
augustus t/m 26 augustus gesloten. Tijdens de bouwvakantie is Oostwold. U bent getuige en onderdeel van de
natuurlijk de Dagwinkel de GaveSuper gewoon geopend.
productie van Heksenjacht, onder de
Start nieuwe korfbalseizoen
Vanaf Din. 14 augustus ‘18 meedogenloze regie van Arno van der Heyden.
De senioren van korfbalvereniging OWK starten alweer, met hun Dit vurige verhaal wordt met hart en ziel verteld en omlijst met
voorbereidingsprogramma, op dinsdag 14 augustus met vele trainingen verrassende beelden en passievolle liedjes uit Arno’s 25-jarig repertoire.
en oefenwedstrijden. De jeugd start in week 35. De nieuwe Nadere informatie volgt z.s.m..
veldcompetitie gaat voor alle teams van start op 8 en 9 september. Ook Deadline Nieuwsbrief November
Ma. 5 november ’18 12:00
de selecties voor Groningen, Noord en Oranje en de bekercompetities, Helaas kon de voorgaande maart editie van de nieuwsbrief niet
zullen in de loop van het seizoen weer opgestart worden.
uitkomen wegens te weinig en missende kopij. Gelukkig is het voor de
Start Amateurvoetbal & bekercompetitie Vanaf Zat. 25 augustus ‘18 juni editie op het randje gelukt met een mooie overvloed en diversiteit
Ook het komende seizoen zal het amateurvoetbal later beginnen. De aan input, over het wel en wee van ons mooie Oostwold. Natuurlijk
Tweede en Derde divisie van het amateurvoetbal beginnen in het hopen we op net zoveel veelzijdige respons voor de volgende
weekeinde van 25 en 26 augustus. De Hoofdklasse mannen en de nieuwsbrief. Want zonder uw nieuws en evenementen voor de agenda,
geen nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal bij u op de mat liggen op
bekercompetities beginnen op 1 en 2 september.
Op 22 en 23 september starten de overige competities van de categorie donderdag 15 november, hiervoor ontvangen wij in verband met de
A en B, waaronder de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, drukwerkzaamheden, die op woensdag 7 november plaatsvinden, graag
uw nieuws en evenementen voor de agenda uiterlijk maandag 5
vrouwen- en jeugdcompetities.
november 12:00. Wij plaatsen graag zo veel mogelijk stukken, uw input
Dorpsfeest Oostwold: “DUCKSTAD”
Don. 30 aug. t/m Zat. 1 sep. ‘18
hoeft dus niet groot te zijn, een klein stukje tekst, datum en een foto is
Niet vergeten deze dat in uw agenda te zetten. Lekker genieten en
voldoende om een veelzijdige nieuwsbrief te kunnen aanbieden aan
feesten tijdens de vele leuke activiteiten van het Dorpsfeest.
Oostwold en haar omgeving.
Seniorensport Oostwold
Vanaf Ma. 3 september ’18 10:00 – 11:00 Alles wat eerder gemaild kan worden dan 5 november, graag! Dit
Op dit moment heeft de Seniorensport
scheelt snel lay-outen. U kunt uw evenementen, activiteiten of
zomerstop, maar vanaf maandag 3 september
nieuwsberichten voor de deadline mailen naar: info@oostwold.com.
gaan we weer los! Elke week krijgen, onder
Input voor de site kan op elk moment van de dag. Want ook hier geld
begeleiding van Hendrik Planting, alle spieren
natuurlijk dat wij uw input hard nodig hebben voor een actuele en
van ons lichaam een lekkere training. >>
informatieve site.

Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
AtelierSpulli, even voorstellen
Oostwold mag weer een nieuwe startende
ondernemer verwelkomen. Annemieke Meems
is in januari begonnen met AtelierSpulli aan de Munnikevaart.
AtelierSpulli staat voor ‘Ontspanning door Creativiteit’! Annemieke
maakt van natuurlijke materialen, wollen vogeltjes en vilten en houten
kaboutercadeautjes en verkoopt diy-knutselpakketjes. “Mijn passie voor
wol en vilt deel ik graag met anderen. Creativiteit in ontspannen sfeer,
onder het genot van verse muntthee en HomeMade Chocolate. De
geplande workshop is opgenomen in de agenda van deze nieuwsbrief.
Een gezellig creatief feestje met vriendjes en een mooie herinnering
mee naar huis, vanaf 6 jaar, €7,- p.p. op locatie (prijs excl. reiskosten) is
ook mogelijk. Meer informatie: www.spulli.nl of mooispulli@gmail.com

De vliegende schijven sluiten seizoen gezellig af in Appelscha
Op vrijdag 1 juni werd na een heerlijk ontvangst
met koffie/thee en appeltaart met slagroom,
een leuk rondje midgetgolf gespeeld door de
sjoelers van de Vliegende Schijven. In een lekker
weertje werd Kempie Bosscher de verrassende
winnaar met 45 punten.
Onder het genot van een drankje op het terras werd het erg gezellig.
Afgesloten werd met gezamenlijk steengrillen. Natuurlijk werd ook de
seizoenwinnaar bekend gemaakt. Antje Bosscher ontving de begeerde
en traditionele seizoensmok.
Volgend seizoen zal op vrijdag 7 september met frisse moed, het
nieuwe seizoen weer starten.

VERVOLG Nieuws uit Oostwold, haar verenigingen e.o.
B&W bezoek Oostwold, ondanks veel informatie, matige opkomst
Op 23 mei heeft het college van burgemeester
en wethouders van Leek een bezoek gebracht
aan Oostwold. Normaliter bezoekt het college
eens per twee jaar ieder dorp en wijk in de
gemeente. Het laatste bezoek was dan ook
relatief kort geleden (september 2017), maar in
het kader van de gemeentelijke herindeling was
dit dus een extra rondje.
Evert van Vliet kaartte namens Stichting Dorpshuis Oostwold diverse
zaken aan die in 2017 waren besproken. Over veel punten werd soms al
jaren gesproken, maar er lijkt nu echt schot in te zitten.
 Zo komt er dit jaar nog een voetpad die de Borglaan verbindt met de
Gaveborg. Dit zal achter de begraafplaats langs lopen en is een mooie,
veilige weg, met name voor kinderen.
 Verder komt er een inrijverbod voor vrachtverkeer in de Ericalaan. Er
is nu grote overlast van vrachtverkeer vanuit de richting Leek, omdat
de chauffeurs door hun navigatiesysteem langs de kortste route naar
het industriegebied worden geleid – en deze voert dwars door het
woongebied.
 Ook is een onderzoek ingesteld naar de slechte werking van riolering
en afwatering in het gebied Kerkeweg/Gave.
 Wat betreft de Fietsroute Plus stelt gemeente Leek alles in het werk
om deze langs de noordzijde aangelegd te krijgen, dus ook over de
Zonnewal. Helaas is de gemeente niet de enige belanghebbende
partij, maar ze begrijpen de wens van Oostwold volledig. De beslissing
hierover valt op korte termijn.

OWK, klein maar fijn , ontwikkeling zet voort.
Na het vorige seizoen zou je verwachten dat de stijgende lijn toch een
keer moet stabiliseren. Niks is minder waar. OWK is een kleine maar
bloeiende vereniging. Het was dan ook een seizoen met weer vele
mooie momenten en ontwikkelingen.
Zo is in september de samenwerking omtrent Kaboutersport gestart
met Pelikaan S., zette de samenwerking met Zunobri, betreffende de
midweek zich voort en werd voor een deel van onze jeugd
samenwerking gezocht met korfbalverenigingen Rodenburg en Sparta.
Dergelijke ontwikkelingen vereisen dat je als vereniging de ballen goed
hoog moet zien te houden. Natuurlijk gaat bij dit leerproces wel eens
iets minder goed, maar bovenal gaat het er dan om hoe we daar als
vereniging mee omgaan.
Het was dan ook een uitdagend seizoen, waar we toch zeker over
kunnen spreken als een geslaagde uitdaging. Dit blijkt wel uit de
samenwerking die in het nieuwe seizoen verder zal worden uitgebreid.
Voor OWK zal dan alle OWK jeugd spelen in de Combi teams ORS. Dit
geeft OWK de mogelijkheid om alle jeugd korfbal te kunnen aanbieden
op hun eigen niveau en met hun eigen leeftijdsgenoten.
Natuurlijk is een dergelijke ontwikkeling alleen mogelijk met de
passievolle inzet van vele vrijwilligers en gelukkig zijn die er bij OWK.
We zijn klein en kunnen natuurlijk nog meer vrijwilligers gebruiken om
ook zo te kunnen blijven presteren en zicht te houden op de toekomst.
Zin om eens te kijken wat je bij onze leuke en gezellige vereniging zou
kunnen doen? Wij kunnen alle hulp, heel goed gebruiken. Neem
vrijblijvend contact op met bestuur@kvowk.nl, we hebben vast iets
leuks en passends qua tijd en onderwerpen.

We concluderen dan ook dat het college van B&W zoveel mogelijk open
eindjes heeft afgerond, dus dat is zeer positief. Wel is het jammer dat
slechts zéér weinig mensen uit Oostwold gehoor hadden gegeven aan
de uitnodiging van B&W. We weten zeker dat er dingen in Oostwold
spelen die nu niet op de radar staan. Een persoonlijk bezoek van B&W is
natuurlijk een uitgelezen kans om dit bij de gemeente onder de
aandacht te brengen.
Arnaud Sprenger

Stichting Queri Oostwold, zoekt scholieren voor vakantiewerk.
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je ons helpen met tuinonderhoud en
dierenverzorging , mail dan je gegevens naar querido@ziggo.nl of bel
tussen 10:00 en 12:00 op werkdagen naar 06 510 32513.
Vergoeding minimumloon en het aantal uren en dagen zijn in overleg.

Jaapsvertier van hobby naar Oostwolds bedrijf aan de Kerkeweg 8
BBQ-en is altijd een grote passie van Jaap
Borger geweest, wat natuurlijk direct
opgemerkt werd door kennissen als je zelf aan
het bouwen gaat. Jaap werd dan ook gevraagd
om BBQ’s te organiseren en voordat hij er erg in
had liep de BBQ hobby uit de hand. Inmiddels verhuurt hij nu
bedrijfsmatig zijn eigengemaakte hout gestookte BBQ’s en voorziet in
de gehele organisatie van een mooi BBQ feest.
Jaap vindt het belangrijk om goed aan te sluiten bij de wensen van de
feest BBQ-ers en zorgt zodoende altijd voor een persoonlijk feest.
Ook zin een bijzonder BBQ feestje van deze passievolle ondernemer uit
Oostwold? Vraag naar de mogelijkheden en kijk op Jaap zijn site:
www.jaapsvertier.nl, info@jaapsvertier.nl
Opnieuw sluit OWK een mooi seizoen af
Korfballend gezien mag OWK zeker niet klagen. De promovendi OWK 1
en 2, hebben beiden hun doelstelling gehaald en ook de andere OWK en
Combi teams hebben het zowel op het veld als in de zaal, weer prima
gedaan en veelal bovenin meegedraaid. Natuurlijk waren er weer
diverse kampioenen te huldigen. De Combi B1 werd drie maal
kampioen, Combi B3 werd voorjaarsveldkampioen, Combi C1
najaarsveldkampioen en OWK 2 promoveerde op het veld naar de 1e
klasse met hun kampioenschap.
Daarnaast was OWK weer leverancier voor de Groningerteams met vier
jeugdspelers, speelde één jeugdspeler in Noord en hadden we opnieuw
een U17 Oranje speelster in ons midden.
De bekerwedstrijden verliepen tevens goed. Hoewel OWK 1 in de
tweede ronde van de Jan Mulder Beker werd uitgeschakeld, kwamen
OWK 2 en de Junioren tot de halve finale van resp. de AP Buitenbeker
en de Juniorenbeker. Helaas kon OWK 2 niet de bekerwinst van het
voorgaande seizoen evenaren. Flamingo’s stak hier een stokje voor,
tijdens de halve finale, door met 22-19 te winnen van de Oostwolmers.

Zonnewal
Op 6 juni is in de Gaveborg de zonnewal dorpsbijeenkomst gehouden. Het moge inmiddels
bekend zijn wat het project inhoudt:
een bouwwerk van 1.600 meter lengte, met een geïntegreerde 1,7
Megawatt zonnepaneleninstallatie, die het lawaai en fijnstof van de A7
grotendeels tegen zal houden. Waar je lekker kunt wandelen, fietsen en
paardrijden èn waar we een uitgekiend stukje natuur aanplanten.
Doordat het zo veelzijdig is, is het relevant voor iedereen in Oostwold.
Daarom willen we zoveel mogelijk mensen ‘meenemen’ om samen het
dorp stiller, groener en nog fijner te maken.
Het grote aangekondigde nieuws tijdens deze bijeenkomst was dat het
project is afgerond en de plannen officieel zijn ingediend. Dat klinkt niet
zo spectaculair, maar gezien vier jaar (!) voorwerk, is dit de belangrijkste
mijlpaal tot nu toe.
De Gemeente Leek gaat zich nu buigen over de aanvraag van de
wijziging van het bestemmingsplan en de ‘ruimtelijke procedure’ gaat
lopen. Uiteindelijk is het aan B&W om de knoop door te hakken, maar
gezien het enthousiasme van het college, is de start van de bouw een
logische vervolgstap. Behalve de gemeente, is ook Provincie Groningen
erg gecharmeerd van de Zonnewal. Daarom is Oostwold ook
aangewezen als één van de zes ‘voorbeeld-dorpen’ in Groningen om zo
snel mogelijk energieneutraal te worden.
U kunt daarbij helpen door lid te worden van de Energie Coöperatie
Oostwold. Lidmaatschap betekent niet alleen dat u overstapt naar een
lokale energie-aanbieder met scherpe tarieven, maar ook dat u mag
meepraten en meedenken over besteding van de opbrengst van de
Zonnewal voor verduurzaming van het dorp. Meer info en/of direct
online aanmelden kan op: www.zonnewal-oostwold.com
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