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borg. Na de bouwvakvakantie zal begonnen
worden met de aanleg van de weg over dit erf
en de aanleg van kabels en leidingen benodigd
voor de Gaveborg.

Voor u ligt het tweede exemplaar van de
nieuwsbrief over de bouw van het Multifunctioneel Centrum Oostwold (MCO).
Via deze nieuwsbrief wil de projectgroep de
inwoners van Oostwold, Lettelbert en Enumatil
en overige betrokkenen bij het MCO informeren over het project MCO.
In dit nummer is informatie te vinden over:
- Naam MCO
- Viering hoogste punt MCO
- stand van zaken van het project
- opmerkingen/vragen over de bouw

Viering hoogste punt Gaveborg
Op woensdag 10 juni werd er stilgestaan bij
het bereiken van het hoogste punt van de Gaveborg.
Bij aankomst viel ons op wat voor een indrukwekkend gebouw er komt te staan.
Vanaf de tekeningen hebben we als vertegenwoordigers van de besturen van de scholen alles gevolgd, maar de werkelijkheid is dan toch
wel heel anders.
Staande in het gebouw konden we de contouren van de diverse ruimten goed zien en viel
ons op wat voor een prachtig uitzicht er is vanuit de toekomstige schoollokalen.
Voor de kinderen en de leerkrachten moet het
hier straks wel heel plezierig werken worden.
Onder het geluid van machines werden we hartelijk welkom geheten door de voorzitter van
de werkgroep MCO, de heer Derk Feenstra en
daarna werden we toegesproken door mevrouw
T. Haseloop, wethouder van de gemeente
Leek.

Naam MCO
Zo'n 93 personen hebben deelgenomen aan de
keus voor de naam van het MCO. De algemene
ledenvergadering van stichting Dorpshuis
Oostwold heeft in meerderheid de voorkeur
gegeven aan de naam die het hoogste aantal
punten kreeg, namelijk "Gaveborg". Met deze
naam stemt ook het college van burgemeester
en wethouders in. Inmiddels is ook de naam
van de straat waar de Gaveborg aan komt te
liggen bekend. Deze straat wordt " De boomgaard" genoemd. Ook is gestart met de sloop
van de boerderij Hoofdstraat 242 (erf Goldhoorn). Dit is nodig om een goede ontsluiting
te maken vanaf de Hoofdstraat naar de Gave-
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Stand van zaken van het project
Als u deze nieuwsbrief ontvangt wordt er hard
gewerkt aan het dak. De gevel wordt voorzien
van metselwerk en de voorbereidingen voor de
betimmeringen worden gemaakt.
Nu het bouwkundige casco er staat is er ook
een start gemaakt met het installatiewerk.
Luchtkanalen en kabeltracés zijn de eerste
zichtbare handelingen. Na een valse start door
het winterweer, tracht de aannemer het gebouw
zoveel mogelijk wind- en waterdicht te krijgen
vóór de vakantie, waardoor de vervolgwerkzaamheden minder afhankelijk zijn van het
weer. Voor zowel het dorp, de toekomstige gebruikers als de bouwende partijen nu al een
gebouw om trots op te zijn!

De toekomstige bedrijfsleider van de supermarkt, Age Wynia, was ook aanwezig en hij
mocht een prachtige mand met levensmiddelen
van de Spar verloten onder de aanwezigen.
Dat waren niet alleen de genodigden, de
dorpsbewoners en de kinderen, maar met name
de bouwers!
Buiten werd het hoogste punt vormgegeven
door de kinderen een lang touw met allemaal
vlaggetjes over het gehele gebouw te laten
spannen.
Daarbij kregen ze een beetje hulp, maar het
ging prima en het was een mooi gezicht de
vlaggetjes op het gebouw te zien wapperen.
We werden uitgenodigd weer naar binnen te
gaan waar de bouwers in het zonnetje werden
gezet.
Ze kregen een originele fles MCO wijn aangeboden en een envelop met inhoud.
Daarna was het mogelijk een hapje en een
drankje te nemen en het gebouw te bekijken.
We konden terugzien op een prima georganiseerde bijeenkomst waar ook zeker de toekomstige leerlingen van de Oleander en de Gavehoek de nodige aandacht kregen.

Beheer Gaveborg
Om er voor te zorgen, dat als het gebouw in
gebruik wordt genomen, het ook goed gaat
functioneren worden er allerlei afspraken over
het beheer en onderhoud gemaakt. In grote lijnen is daar al over besloten voordat de beslissing tot het bouwen viel. Het gaat nu meer over
taken en verantwoordelijkheden zoals bij het
gebruik van ruimten, afvalverwerking, hoe zaken
verzekerd
worden
enzovoorts.
Opmerkingen/vragen over de bouw
Hebt u opmerkingen of vragen over problemen
of overlast van de bouw van de Gaveborg, 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.
=================================
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 0594517457, e-mail ftraa@home.nl
Stichting Westerwijs: M. de Groot, telefoon
0594-641166, 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

Henk Dimmendaal, Penta Primair
Menzo de Groot, Westerwijs.
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