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Stand van zaken van het project
Als u deze nieuwsbrief ontvangt zijn de vloerplaten van de begane grond gelegd en is gestart
met de opbouw (staalwerk) van het MCO.

Even voorstellen…………
Voor u ligt het eerste exemplaar van de
nieuwsbrief over de bouw van het Multifunctioneel Centrum Oostwold (MCO).

Aanbestedingsprocedure aannemers
Het bouwwerk is Europees aanbesteed in drie
onderdelen, namelijk voor de bouwkundige
aannemer, de werktuigbouwkundige en de
elektrotechnische installateur. Uit de vele aanmeldingen zijn in de eerste fase per onderdeel
vijf aannemers geselecteerd door stichting
dorpshuis Oostwold, de gemeente en adviseur
BCN. In deze fase is geselecteerd op de kwaliteit van het werk (onder andere financiële en
economische voorwaarden en technische bekwaamheid). De geselecteerde aannemers zijn
vervolgens per onderdeel uitgenodigd om een
prijsaanbieding te doen. Hieruit zijn als goedkoopste Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ingenieursbureau Wolter & Dros BV en Dijk en Wijk
Installatiegroep geselecteerd.

In en om het MCO komen:
-twee scholen
-twee kunstgrasvelden
-een binnensportvoorziening
-kleedkamers voor de buitensport
-een sportkantine
-een peuterspeelzaal
-een kinderdagverblijf met BSO
-een dorpshuis
-een supermarkt
Via deze nieuwsbrief wil de projectgroep inwoners van Oostwold en overige betrokkenen
bij het MCO informeren over het project
MCO.
In dit nummer is informatie te vinden over
- stand van zaken van het project
- aanbestedingsprocedure
- planning
- bedrijf dat gaat bouwen
- eerste paal verslagje
- opmerkingen/vragen over de bouw

Planning
Het project verloopt volgens de voorgenomen
planning. Deze is erop gericht het nieuwe gebouw begin 2011 in gebruik te nemen.
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deren zelf gehesen. En toen was het moment
aangebroken dat alle blikken werden gericht
op het grote gevaarte dat de heipaal de grond
in zou slaan. Voordat dat ging gebeuren, liepen de kinderen van de scholen naar het gat
waar de heipaal in zou komen. Elk kind had
een steen geverfd en met een kaartje waar een
wens op stond gooide hij/zij de steen in het gat.
Toen liep iedereen weer terug en werd de heipaal langzaam en dreunend de grond ingeslagen. De gedachte bij die stenen was, dat ze
gingen groeien tot een school en dat alle wensen die erbij horen zouden uitkomen. Zelf ga
ik, als het gebouw klaar is, niet meer naar die
school, maar ik hoop dat het allemaal heel
mooi wordt.
Cathelijne Boer, groep 8, de Oleander.

Eerste paal van de nieuwe school!
Woensdag 13 januari op het sportveld werd de
eerste echte paal in de grond geslagen met alle
stenen van de Gavehoek en de Oleander met
onze kaartjes eraan waar onze wensen voor de
nieuwe school opstaan, maar eerst hield de
wethouder een toespraak en daarna werd de
vlag gehesen door twee van de Oleander en
van de Gavehoek waren het Iris de Mol en Lisa
Rudolphie die de vlag hebben gehesen daarna
ging iedereen in een optocht naar de paal en
gooide iedereen de steen er omstebeurt in en
daarna werd de eerste paal geheid.
Iris de Mol groep 7 van O.D.S. De Gavehoek.

Opmerkingen/vragen over de bouw
Hebt u opmerkingen of vragen over problemen
of overlast van de bouw van het MCO, dan
kunt u terecht bij de heer M. van der Hoek
(uitvoerder Dijkstra Draisma), die gedurende
normale werktijden op het bouwterrein aanwezig is. Hij is bereikbaar op tel. nr. 0622665183. Tweede aanspreekpunt is de heer R.
Heijs (toezichthouder BCN) tel . nr. 0623957314.
=================================

13 januari, een hele gebeurtenis
Op 13 januari werd (symbolisch) de eerste
heipaal de grond in geslagen. Dat was voor de
bouw van het project M.C.O. in Oostwold.
Wethouder Fellinger was uitgenodigd en samen met alle dorpsbewoners keken ze toe wat
er zou gebeuren. En toen…. toen kwamen wij
eraan: de twee scholen en natuurlijk het belangrijkste van de hele gebeurtenis. 
Maar wij mochten niet eens een toespraak
houden. Toen de wethouder klaar was met
spreken, kon bijna niemand meer wachten.
Maar er werden nog twee vlaggen gehesen. De
vlaggen van de scholen (O.D.S de Gavenhoek
en C.D.S de Oleander) werden door de kin-

Meer weten?
Projectgroep MCO, contactpersonen namens :
Stichting dorpshuis Oostwold: E. van Vliet, telefoon 050-5515510 e-mail ea.v.vliet@hccnet.nl,
F.Traa telefoon 0594-517457, e-mail
ftraa@home.nl
Stichting Westerwijs: M. de Groot, telefoon 0594641166, e-mail menzodegroot@westerwijs.nl
Penta Primair: H. Dimmendaal, telefoon0594514519, e-mail h.dimmendaal@pentaprimair.nl
Gemeente Leek: Projectleider P.Jonk. telefoon
0594-551515 e-mail p.jonk@leek.nl
Uitgave: projectgroep MCO, april 2010
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