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gezichten bij. De oproep om mensen die anders misschien alleen thuis zitten mee te vragen, blijkt te werken.
Papieren Nieuwsbrief voortaan in z/w
En ook zie je verschillende mensen vooraf nog even
De kopieerkosten van de nieuwsbrief in kleur zijn ongeboodschappen doen in de Gavesuper.
veer 10x zo hoog als in zwart/wit. Daarom wordt de papieren versie voortaan in zwart/wit uitgevoerd.
Benefiet muziekfestival voor ALS
De digitale Nieuwsbrief blijft in kleur en is te vinden op
www.gaveborg.nl (kopje “Nieuwsbrief” helemaal onderALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een zeer ernstige
spier/zenuwziekte, waardoor de zenuwcellen in het rugaan)
genmerg en de hersenen langzaam afsterven. Spiergroep
voor spiergroep valt uit. Gemiddeld leeft iemand nog
AED in Gaveborg
maar drie jaar nadat de diagnose gesteld is. Over de oorSinds een tijdje is er in de Gaveborg een
zaak is nog steeds weinig bekend. Daarom werft Stichting
AED aanwezig. Binnenkort wordt er een inALS Nederland fondsen voor onderzoek. Gaveborg
structie georganiseerd. Wil je hieraan deelOostwold steunt hen hierbij.
nemen, geef dit dan door aan de beheerder.
Op 20 april is er een groot muziekfestival in de Gaveborg.
Van tien uur ’s ochtends tot 0.00 uur ’s nachts is er contiMeet & Eat wegens succes geprolongeerd
nue live muziek op drie verschillende podia. Het hoofdIn januari 2013 is Meet & Eat in Gaveborg Oostwold
podium is de Sportzaal, daarnaast het Sportcafé en
geëvalueerd. Dit leverde heel positieve geluiden op en
akoestische muziek in de sooszaal. Van Fanfare tot vroueen ruime 8,5 als cijfer. En een welverdiend applaus voor
wenkoor, van Rockabilly en Rock tot Hardrock, PopmuJannie ter Veer en beheerder Leffert Meijer. Veel deelziek, Bleus, Funk en Soul, maar ook singer-songwriters en
nemers gaven aan dat zij graag af en toe in de keuken of
zelfs punkmuziek, voor elk is er wat wils. De organisatie
met het dekken van de tafels wilden helpen.
van deze dag is in handen van de Groninger ALS stichting.
Meet & Eat is de proefDe opbrengst van de kaartverkoop is geheel voor deze
periode glansrijk doorstichting. Kaarten aan de zaal €10,00 en in de voorvergekomen. Het aantal
koop €7,50. Kinderen halve prijs. Noteer deze dag in uw
deelnemers overtreft de
agenda en bestel alvast kaarten via info@gaveborg.nl
verwachtingen
en
Meer informatie over de artiesten en het goede doel op
schommelt rond de 50
www.groningeralsdag.nl
per keer. En natuurlijk
gaan we door: om de
Gaveborg als Kroonappel?
andere woensdag van 17.00 – 20.00 uur: 13 maart, 27
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organimaart, 10 april, enz., 1 week tevoren aanmelden.
seert het Oranje Fonds de zoektocht naar de KroonapDerk Feenstra heeft de coördinatie en organisatie op zich
genomen. Mensen die willen helpen, kunnen op datum
pels. De Gaveborg is hiervoor aangemeld. In het weekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen in de gemeente
intekenen. De maaltijdprijs is € 5,= per persoon excl. de
Leek stemmen op ons Kroonappeltje Gaveborg.
drankjes. Net als eerder, helpen de cliënten van De Zijlen
Ga naar www.kroonappels.nl , kies gemeente Leek en
ook enthousiast mee, bijvoorbeeld met het schillen van
emmersvol aardappelen. De bediening wordt verzorgd
dan de knop Buurt, daaronder staat de Gaveborg. En
vraag iedereen die je kent in de gemeente Leek om ook
door een groep geweldige meiden en jongemannen.
op de Gaveborg te stemmen en ook zijn of haar kennisMeet & Eat mag zich op een grote groep vaste klanten
sen te vragen om dit te doen. DOEN, toch?
verheugen. En elke keer zijn er wel een paar nieuwe

Vrijwilligersdag NL DOET
Tijdens de landelijke vrijwilligersdag op 16 maart bruist
het in Oostwold van de activiteiten. Er zijn maar liefst
drie verschillende groepen aan het werk:
A. Oud-Hollandse spelletjes maken in de Gaveborg,
contactpersoon Jannie ter Veer;
B. Voorbereiding plaatsen Flex-korven achter de
Gaveborg, contactpersoon Anja de Vries;
C. Voorbereiding overkapping opslagcontainers
Gaveborg, contactpersoon Gerco Krijnen (Pelikaan S). De werkzaamheden vinden plaats op
het erf van Evert van Vliet!
We rekenen op een grote opkomst.
SDO zorgt voor de koffie/thee en
een broodje tussen de middag.

Lid worden van de Gavesuper
Onze dorpssupermarkt “de Gavesuper” bestaat nu al
weer twee jaar. De supermarkt wordt op dit moment
met succes gerund door ruim 20 vrijwilligers met cliënten
en begeleiders van de Zijlen. Daarnaast hebben we nog
een betaalde bedrijfsleider voor 25 uur per week.
De rechtsvorm van onze winkel is een coöperatieve vereniging b.a. Twee jaar geleden zijn er ca. 180 mensen lid
geworden om dit initiatief te steunen. Intussen zijn er
nieuwe mensen in ons dorp komen wonen. Dorpsbewoners die misschien nog geen lid zijn, maar dit wel willen
worden. Dat kan. Het lidmaatschap van onze coöperatieve vereniging bedraagt eenmalig € 99.
U steunt de supermarkt door uw lidmaatschap en wij betrekken u bij het reilen en zeilen van de GaveSuper. Twee
keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering
gehouden en worden de leden geïnformeerd over de
stand van zaken van hun supermarkt.
Geef u op met een mail naar: degavesuper@attent.info
o.v.v. Inschrijving als lid, met uw naam en tel.nummer.
Of neem contact op met Bianca de Roos: 050-3125851.

OWK gaat veld weer op
Oud Papier Met ingang van 1 januari 2013 is Korfbalvereniging OWK en de Samenwerkingsschool de Gavelander
gestopt met het inzamelen van oud papier. De gemeente
Leek is gestopt met het verstrekken van de subsidie aan
OWK en de Gavelander. Gelukkig geeft Hoeksema Recycling (de milieuboer op dinsdag) nu subsidie aan OWK en
de school. De hoogte van deze subsidie is een gemiddelde van de bedragen die wij de afgelopen twee jaar opgehaald hebben. De subsidie is wel afhankelijk van de hoeveelheid oud papier die de firma Hoeksema in Oostwold
ophaalt. Wij zijn hier uiteraard heel erg blij mee. Voor u
betekent dit dat u het papier gewoon aan de milieuboer
mag meegeven. Wij zijn onze leden en hun ouders heel
veel dank verschuldigd voor al die jaren dat zij mee hebben geholpen met het inzamelen van het papier. Een
speciaal bedankje voor Nienke Schuitema en Jannie Kootstra die de coördinatie van de oud papier loop de afgelopen jaren voor hun rekening hebben genomen. Wij hopen dat u het oud papier nu iedere dinsdag meegeeft aan
de firma Hoeksema, op deze manier steunt u dus nog
steeds de korfbalvereniging en de school van Oostwold.
Start 2e helft veldseizoen
Het zaalseizoen zit er voor OWK bijna op. Met een goed
resultaat en diverse kampioenen kunnen we terugkijken

op een succesvol zaalseizoen. Korfballen in ons eigen
dorp heeft toch de voorkeur, dus zijn we natuurlijk blij
dat de veldcompetitie weer van start gaat. Na voorbereidende veldtrainingen en wedstrijden starten alle teams
van OWK in het weekend van 30-31 maart weer met de
veldcompetitie 2012-2013. Onder het genot van de voorjaarszon zijn er dan ook weer diverse wedstrijden op verschillende niveaus en leeftijdscategorieën te bekijken op
het korfbalveld van de Gaveborg in Oostwold.
Jeugdevenementen
Op 16 en 23 maart organiseert OWK voor haar jongste en
oudste jeugd twee bijzondere evenementen. Op zaterdag
16 maart gaat de jongste jeugd (kabouters, F en E) uitzoeken in de sporthal van de Gaveborg waar Brutus de
Muis zich bevindt. Door middel van spelletjes worden de
verschillende clous gevonden en wordt het verhaal van
Brutus de Muis duidelijk.
Op zaterdag 23 maart is de oudste jeugd van OWK aan de
beurt. Met behulp van een smartphone met whats app,
email en QR scanner gaan zij als hulp van de politie door
Oostwold op zoek naar de gezochte Bea Matrix.
Uw Poiesz aankopen tijdens de Poiesz-actie
van 2010-2011 hebben twee Flex-korven
opgeleverd
Enkele maanden geleden heeft Pieter
Noordhof in opdracht van OWK twee flexkorven gemaakt. Wegens de winter konden
deze helaas nog niet eerder worden geplaatst achter de Gaveborg, maar 16 maart
is het dan eindelijk zover. Op deze dag (nationale vrijwilligersdag van NL Doet) zal SDO
samen met vrijwilligers van o.a. OWK het
terrein achter de Gaveborg klaar maken
voor de plannen van SDO. Wij hopen natuurlijk snel daarna de flex-korven feestelijk in
gebruik te nemen. Hierover z.s.m. meer.
Ook eens een kijkje nemen
Natuurlijk kan OWK nog leden gebruiken, jeugd of senioren op wedstrijdniveau of midweek, iedereen is welkom.
Interesse? Kom dan eens kijken op een van de trainingen.
Meer informatie www.kvowk.nl of neem contact op met
OWK: info@kvowk.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het telefoonnummer: 050 551 5410.

Eindredacteur gevraagd
Deze nieuwsbrief heeft zijn vorm en zijn plaats gevonden.
De verschillende (hoofd)gebruikers van de Gaveborg leveren trouw hun kopij in. De huidige eindredacteur wil
zijn taak graag overdragen aan een opvolger. Vind je het
leuk om drie à vier keer per jaar een concreet product als
de nieuwsbrief af te leveren? Ben je bereid om hier (per
keer) een paar uur in te steken? Wil je er meer van weten? Neem dan contact op met Frans Traa.

Kopij
Het volgende nummer is gepland op 6 juni 2013.
Kopij hiervoor uiterlijk 30 mei 2013 mailen naar
ftraa@home.nl
===============================================
Eindredactie: Frans Traa ftraa@home.nl
Meer informatie: Leffert Meijer, beheerder,
06-30481943, www.gaveborg.nl, info@gaveborg.nl
Uitgave: Stichting Dorpshuis Oostwold, maart 2013

