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Oostwold blijft door ontwikkelen!

De novemberuitgave van de nieuwsbrief is, vanuit de Stichting
Dorpshuis Oostwold niet de meest spannende, voor de beheerders
van de Gaveborg en de verenigingen is dit vaak even anders.
Het verenigingsleven, is na de vakantieperiode, weer op gang
gekomen. Het jaarlijkse dorpsfeest, wat zich grotendeels in de
Gaveborg afspeelt, ontplooid zich als een leuke vaste activiteit
binnen het dorp.
Dit alles laat zien waar we als klein dorp, met de omliggende dorpen,
sterk in kunnen zijn. De Gaveborg ontplooit zich steeds meer als het
ontmoetingscentrum voor de regio en is inmiddels een vaste waarde
in Oostwold.
Oostwold blijft zich steeds maar ontwikkelen. Dit is te zien aan de
actie voor de Fietsroute plus langs Oostwold en de woningbouw die in

volle gang is. Niet alleen de bouw voor de Gaveborg, maar ook aan de
Lageweg. De ombouw van de GaveSuper van “Attent” naar
“Dagwinkel”, maar ook zeker de werkgelegenheid op het
industrieterrein. Mooie en belangrijke ontwikkelingen voor ons dorp.
De GaveSuper, waar velen van jullie lid van
zijn heeft na een wat minder jaar in 2016, in
2017 weer de weg omhoog gevonden.
Belangrijk blijft dat inwoners van Oostwold
en omstreken ook het belang van de
GaveSuper
blijven
inzien
als
onze
gezamenlijke regionale dorpswinkel.
Namens SDO, Stichting Dorpshuis Oostwold, veel leesplezier,
Joop van Schie, SDO@oostwold.com
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GaveFitness, twee nieuwe fitnessapparaten
Na de aanschaf van twee populaire
crosstrainers, is er opnieuw gekozen voor
uitbreiding. Met een extra cardio- en
krachtapparaat wordt zo verdere innovatie
van de GaveFitness voortgezet. Voor de nieuwe roeitrainer zijn
trainingsschema's aanwezig, zowel voor beginners als gevorderden.
Daarnaast is er een nieuw apparaat voor het trainen van de biceps
aangeschaft. Dit apparaat biedt mogelijkheden die de dumbells de
sporter niet meer kunnen bieden.

Dorpsfeest “het wilde Oostje”, gezellig feest

We hopen hiermee, ok dit keer, weer een heleboel mensen blij te
hebben gemaakt en dat er gretig gebruik van gemaakt zal worden!
Bij vragen of advies over sportschema’s kunt u altijd contact
opnemen met ons via fitness@gaveborg.nl. Tot ziens in de
GaveFitness!

Het eerste weekend van september stond
Oostwold weer in het teken van het
jaarlijkse dorpsfeest. De ACO had in
samenwerking met vele andere vrijwilligers
met sport, spel, feesten en eten en drinken,
weer een mooi programma opgezet. In het
teken van het Wilde Westen werd er drie dagen genoten in
Eatswood.
Ook dit jaar werd de prijs voor de mooiste straat van Oostwold
uitreikt. De winnaar van de mooiste straat van Oostwold was
wederom de Hoofdstraat! Deze straat was het mooist versiert en liet
het meeste eenheid zien. Een speciale vermelding was er voor
mevrouw Wobbes. Zij had de mooiste versiering met de mooie kar in
haar tuin.
Ook ideeën of aanvullingen, zodat ook volgend jaar in het eerste
weekend van september het weer een mooi dorpsfeest wordt? Mail
naar aco@oostwold.com. Dan maken we er samen weer een
spetterend feest van!

Hoera, Charlotte is geboren!
Op dinsdag 8 augustus is onze prachtige
dochter Charlotte geboren! Ze doet het
super goed.
Ik heb enorm genoten van mijn
verlofperiode, waarin ik echt heb kunnen
genieten van onze mooie meid. Toch ben ik
heel blij dat ik er weer ben! Want ik heb het in de Gaveborg toch wel
gemist. We gaan er weer met volle energie tegenaan. Er zijn genoeg
nieuwe ideeën die we verder gaan uitwerken.
Henriëtte van Adrichem

Mooie kraagjes tijdens Heineken biertapcursus Gaveborg
Vrijdag 22 oktober is in de Gaveborg voor de
tweede keer een biertapcursus gehouden.
Renze van Heineken heeft een hele leuke en
interessante training gegeven.
De vaste vrijwilligers zijn weer helemaal
bijgeschoold en de nieuwe vrijwilligers
kunnen nu ook een perfect biertje tappen!
Kom ook naar de Gaveborg, het perfecte biertje drinken!

Oostwold nieuwbouw foto-update
Ga snel naar: www.oostwold.com en facebook

Elke zaterdag handen inéén door voetbal en korfbal in Oostwold
Sinds het dorpsfeest is er in Oostwold gestart
met de samenwerking tussen OWK en
Pelikaan S ten aanzien van sport voor
kinderen van 4 tot en met 8 jaar uit Oostwold
en omgeving.
Met een wekelijkse mooie opkomst bij de
kaboutersport, in zowel de weekenden dat
Pelikaan S. als OWK de begeleiding doen,
kunnen we spreken van een succes.
Op een speelse manier leren de kinderen deze ochtend van 9:00 tot
10:00, samenwerken, winnen en verliezen, hun motoriek verbeteren
en maken kennis met verschillende sporten, zoals korfbal en voetbal.
Plezier maken met vriendjes en vriendinnetjes is hierbij altijd het
belangrijkste!
Aanstaande zaterdag 11 november zullen de enthousiaste trainers
van Pelikaan S. de kaboutersport weer begeleiden en de week erna is
OWK weer van de partij. Ook zin om eens mee te doen of te komen
kijken? Kom gewoon op zaterdag om 9:00 naar de sportzaal van de
Gaveborg of neem contact op met de gezamenlijk OWK en Pelikaan S.
organisatie:
kaboutersport@oostwold.com
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Even voorstellen, Rogier Hilbrandie

Fietsroute plus, de petitie-update

Een nieuw gezicht voor velen, dus handig
om me via deze weg even voor te stellen. Ik
ben Rogier Hilbrandie, 37 jaar, en woon
samen met mijn gezin in Oldekerk. Sinds
september dit jaar ben ik de nieuwe
directeur en leerkracht aan de SWS de
Gavelander. Samen met een aantal andere
leerkrachten, ben ik het team in Oostwold
komen versterken. Een nieuwe uitdaging met genoeg kansen en
mogelijkheden om te mogen werken in een prachtig gebouw, waarin
veel mogelijk is. Een plek waar iedereen trots op mag zijn!

Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord op Radio
Noord, is een groep bewoners een petitie gestart
om de geplande Fietsroute Plus van Leek naar
Groningen, langs Oostwold te krijgen (en niet aan
de andere kant van de snelweg).

Na mijn afstuderen aan de PA in Groningen, kon ik blijven werken op
de basisschool in Garnwerd. Hier heb ik veel ervaring opgedaan als
leerkracht en de laatste drie jaar als schoolleider. Na het afronden
van de schoolleidersopleiding, vond ik het tijd worden om mijn
vleugels elders verder uit te slaan. De school in Oostwold trok mijn
aandacht en sprak mij aan door de vele mogelijkheden in het
gebouw. Er zijn verschillende vormen van samenwerken mogelijk,
waardoor iedereen zich verbonden kan gaan voelen aan de school.
Mocht u kennis willen komen maken of denkt u van betekenis te
kunnen zijn voor de school, schroom dan niet om contact op te
nemen.
Rogier Hilbrandie
Familie Hofstede nieuwe bedrijfsleiding in eetcafé het Witte Paard
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Roel Molema, is de
dagelijkse leiding van eetcafé het Witte
Paard, sinds begin oktober in handen van de
familie Hofstede. Met veel enthousiasme en
horeca-ervaring vullen zij het vertrouwde
team aan en blijft het lekker genieten voor
een (h)eerlijke prijs in het eetcafé van
Oostwold. Goed gastheerschap in een informele sfeer in het mooiste
dorp van Groningen!
Dagwinkel de GaveSuper een feit!
Een week lang is er heel erg hard gewerkt aan
de ombouw van de GaveSuper naar de
nieuwe formule: Dagwinkel.
Donderdagavond 2 november kregen de
dorpsbewoners en klanten, de eerste
gelegenheid om, tijdens een gezellige
openingsreceptie onder het genot van een
hapje en drankje, de winkel te bekijken en te
profiteren van de eerste openingsaanbiedingen. De dag erna ging de nieuwe
winkel officieel voor het eerst open.
Naast een heel mooi uiterlijk, een zeer groot
versplein en een nieuwe bakkerij in de nieuwe GaveSuper Dagwinkel,
zijn er ook diverse nieuwe en hernieuwde services voor de klanten
beschikbaar.
Zo kunnen medicijnen worden opgehaald van Benu apotheken, kunt
u uw boodschappen nu ook via een eenvoudige webshop bestellen
en laten bezorgen, is vanaf december een lekkere maaltijdservice
beschikbaar en kunt u dan tijdens het boodschappen doen even een
kopje koffie drinken aan de nieuwe koffiecorner.
Vanaf 15 januari kunt u niet alleen van deze services gebruik maken,
maar zal er ook een Post NL in de winkel zijn. U kunt dan ook in de
GaveSuper van Oostwold uw brief of pakketje posten en ophalen
wanneer u niet thuis bent.
Ook de bestelling van kerstpakketten is natuurlijk in deze nieuwe
Dagwinkel formule weer beschikbaar.
De langere openingstijden, doordeweeks tot 19:00 en op zaterdag tot
18:00, geeft de klant de mogelijkheid om ook na het werk nog snel
even boodschappen binnen te halen. Een service die belangrijk is om
aan de behoeftes van alle klanten te voorzien.

Op dit moment zijn er al vele honderden handtekeningen, zowel
online als op papier. Dus het gaat goed! Maar het kan nog beter. U
heeft kortgeleden een petitie in de bus ontvangen met het verzoek
deze te tekenen en klaar te leggen voor vrijwilligers die ze komen
verzamelen. Door drukte en korte dagen is het ons helaas nog niet
gelukt deze overal op te halen. Bij deze het verzoek om, als we u op
zaterdag 4 november nog niet thuis hebben getroffen, deze in te
leveren bij De GaveSuper.
Hierna zal op korte termijn een datum met de verantwoordelijke
gedeputeerde van de Provincie Groningen worden ingepland voor het
aanbieden van de petitie! Ontzettend bedankt voor uw steun.
Comité “Fietsroute Plus moet langs Oostwold”

Roel Molema schonk laatste biertjes
Op zaterdag 14 oktober heeft Roel Molema
voor de laatste keer op zijn favoriete plek
gestaan in Eetcafé Het Witte Paard. Na jaren
achter de bar te hebben gestaan, mag Roel
nu volop gaan genieten van zijn pensioen.
Roel zijn laatste biertjes werden getapt in een zeer gezellig en
afgeladen Witte Paard. Een mooie afsluiting van Roel zijn barcarrière.
Goedbezochte filmpremière Capusjonnie
Halloween in Oostwold werd dit jaar wel heel
bijzonder gevierd, en wel met een heuse
première in een enthousiast en afgeladen
Gaveborg. Filmmaker Bert Dijkhuizen, recent
winnaar van een filmprijs in Hollywood met
zijn documentaire ‘De koffer van Rinus’, heeft
samen met zijn vrouw Swanny Kremer en hun dochter Nevada een
vampierenfilm gemaakt met lokale mensen uit Enumatil, Oostwold en
Den Horn. Een mooi project zegt Bert. 'Om op deze manier mensen
met elkaar kennis te laten maken, dat is heel belangrijk. Elk dorp is op
zichzelf te klein, maar gezamenlijk kun je echt wel iets bereiken. Dat is
het allerbelangrijkste: de verbinding.' De opbrengst gaat naar
stichting KIKA. Foto Petra Brantsma: Burgemeester Hoekstra met Swanny
Kremer en Bert Dijkhuizen. Hoofdrolspelers Pascal Bosma, Noah Posthumus, Dyone
Visscher en Nevada Dijkhuizen.

Ontwikkeling wordt voortgezet bij korfbalvereniging OWK
Voor OWK is het belangrijk dat het aanbod van korfbal en sport in
Oostwold blijft. Als kleine vereniging moet je hierdoor het lef hebben
om een kijkje in de toekomst te blijven nemen en hier ook naar te
handelen.
Met de samenwerking met buurtverenigingen als Zunobri, Sparta en
Rodenburg en dorpsvereniging Pelikaan S, maakt OWK hier al jaren
belangrijke stappen in. En dit werpt haar vruchten af! Een mooi
combimidweek team, korfbal voor de jeugd met maar liefst vijf
combi-jeugdteams en de kaboutersport voor de kleinsten uit
Oostwold en omgeving, zijn enkele van deze activiteiten die de
horizon van OWK verbreden. En dat valt op. De media zoekt OWK op,
waardoor er mooie stukken in diverse kranten en online worden
gepubliceerd over onze kleine vereniging. De stap naar het Dagblad
van het Noorden is ook gemaakt. Door de kampioenschappen, spelen
in de overgangsklasse en plaatsing van spelers in Oranje en de
regionale teams, vallen we op. OWK doet haar best om ook de
sponsoren hiervan te laten meeprofiteren.
Dat dit gewaardeerd wordt blijkt wel uit de attenties en de likes op
Facebook. Een goed voorbeeld hiervan is de voor OWK speciaal
ontwikkelde en aangeboden schotklokken van JC-Elektronics die sinds
dit seizoen nodig zijn tijdens de zaalcompetitie van OWK 1.
info@kvowk.nl
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Volleybalvereniging De Opslag traint ook nu weer in Gaveborg
Voor het 2e seizoen op rij speelt volleybalvereniging De Opslag in de sportzaal van de
Gaveborg in Oostwold.
Half september is het seizoen gestart en tot half mei zal er op de
vrijdagochtend tussen 10:00 en 11:00. door De Opslag gevolleybald
worden.
De Opslag bestaat uit een enthousiaste groep vrouwen en mannen
vanaf ca. 50 jaar. De opzet van de vereniging is dat er op een
ontspannen wijze een lekker partijtje volleybal wordt gespeeld. Elke
bijeenkomst start met een warming-up, gevolgd door enkele gerichte
oefeningen. Dit betekent dat er aandacht is voor de techniek van het
spel en de posities in het veld. Na alle ‘voorbereidingen’ blijft er

voldoende tijd over om partijtjes tegen elkaar te spelen. Ter afsluiting
van het volleybalgebeuren bestaat daarna de mogelijkheid om
gezellig onder elkaar nog even na te kletsen onder het genot van een
drankje in de Gaveborg. Tijdens de bijeenkomsten is er EHBO met
AED aanwezig. Soms wordt ook meegedaan aan een toernooi.
De Opslag kan nog nieuwe leden gebruiken. Bent u nieuwsgierig
geworden? U kunt uiteraard komen kijken en vrijblijvend enkele
keren meespelen, is ook een mogelijkheid.
Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Arend Doorduin

via 050 5262088, of
doorduin_arend@xs4all.nl

door

een

mail

te

sturen

naar

EVENEMENTEN AGENDA, een vooruitblik
Natuurlijk staan er tot de volgende nieuwsbrief in maart, weer veel activiteiten en festiviteiten voor Oostwold op het programma.
Elke vrijdag 12:00 – 13:00 en zaterdag van 16:30 – 19:00
Vanaf de zijingang van de Gaveborg kunnen
elke zaterdag van 16:30 tot 19:00 weer een
patatje en diverse snacks besteld en
opgehaald worden! Natuurlijk mag u ook
gezellig binnenkomen in ons gezellig sportcafé.

Naast de zaterdagen is het op de vrijdagmiddag “SNACKMIDDDAG”.
De snackbar is dan geopend van 12:00 tot 13:00. 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? Dat kan natuurlijk
ook, in de meeste gevallen kunnen wij dit voor u klaarmaken.
20:00 vrijdag 10 november ’17

De bingoavond mag natuurlijk niet
vergeten
worden.
Na
meerdere
succesvolle avonden is het hoog tijd om
de ballen weer uit de kast te halen en
weer kans te maken op leuke prijzen. De bingoavond start om 20:00.
Deelnamekosten voor zes ronden bingo inclusief een koffie/thee zijn
€7,50.
Kaboutersport

elke zaterdag: 11 november ‘17

Ben je tussen de ca. 4 en 8 jaar oud, kom dan eens langs op zaterdag
om 9:00 in de sportzaal van de Gaveborg voor lekker bewegen,
spelletjes doen en sporten met leeftijdsgenoten.
Om en om wordt dit bewegelijke uurtje verzorgt
korfbalvereniging OWK en voetbalvereniging Pelikaan S.
Meet & Eat

elke twee week: dinsdag 14 november ’17

Opgeven voor de Meet & Eat kan via info@gaveborg.nl, graag uiterlijk
maandag voor 12:00, voorafgaand aan de Meet & Eat. We kijken uit
naar uw komst. Resterende data 2017 Meet & Eat:

U kunt uw bestelling ook vooraf doen, door deze telefonische door te
geven via 050 5515 697.

Bingoavond

Vervolg

door

elke twee week: dinsdag 14 november ’17

Voor een lage prijs buiten de deur eten? Dat kan in de Gaveborg!
Vele van jullie hebben vast al eens gehoord
over Meet & Eat, of komen al regelmatig
langs.
Meet & Eat is een concept om samen
gezellig voor een lage prijs buiten de deur
te eten. Het is gevarieerd eten voor
iedereen, jong, oud met het gezin of alleen.
Iedereen is welkom!
Elke keer is het menu weer anders. Te denken valt aan stamppot,
pasta’s, aardappelen groente en vlees, bami en nasi, snert en andere
recepten. Ideeën of suggesties zijn ook altijd welkom.
Kortom wil je gezellig en lekker eten buiten de deur voor een kleine
prijs? Kom dan gezellig aanschuiven bij de Meet & Eat. Dinsdag om
de week is er Meet & Eat en we beginnen om half 6. De kosten voor
deze lekkere en gezellige avond is €6,- p.p.. >>>






Dinsdag 14 november
Dinsdag 28 november
Dinsdag 12 december
In 2018 starten we weer op dinsdag 9 januari.

Intocht Sinterklaas

zaterdag 25 november ’17

Begin dit jaar heeft de ACO natuurlijk
Sinterklaas weer geschreven en hij gaf aan
zaterdag 25 november aan te komen in
Oostwold. De precieze details kon hij echter
nog niet geven. De ACO zal iedereen
zodoende op ww.oostwold.com en facebook
van Oostwold en de ACO, zo snel dit bekend
is, op de hoogte houden van de precieze
plannen van Sinterklaas. Vol verwachting
klopt ons hart!
GaveKerst

vrijdag 15 december ‘17

Vrijdag 15 december is het zover.
GaveKerst
wordt
dit
jaar
weer
georganiseerd! GaveKerst zal dit jaar
bestaan uit een kerstwandeling en een
kerstmarkt.
Gedurende de kerstmarkt zal er leuke muziek worden georganiseerd
door een DJ! Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens een
opgaveformulier voor als u interesse heeft in het aanbieden van
producten op de kerstmarkt. Deze kunt u inleveren bij de Gaveborg.
Ook is er weer een mogelijkheid om mee te doen aan de verloting aan
het eind van de avond. De loten zijn verkrijgbaar bij de GaveSuper!
Dit jaar mag u voor elk aangeschafte lot, eenmaal grabbelen in de
GaveGrabbel.
Tijdens de kerstwandeling zal er een route worden afgelegd waarbij
verschillende stukken uit het kerstverhaal zullen worden verteld.
Graag nodigen wij alle inwoners van Oostwold uit om hun huizen in
kerstsfeer te versieren en verlichten. Zou u tevens zo vriendelijk
willen zijn deze avond, uw container buiten te zetten. Zo houden we
de sfeervolle straten ook netjes deze avond.
Wilt u zich opgeven voor de kerstwandeling? Dat kan door het
opgaveformulier in te leveren bij de Gaveborg of door het digitale
formulier in te vullen op de Facebookpagina van Gavekerst. Voor
meer informatie en verschillende updates kunt u oostwold.com en de
facebookpagina in de gaten houden.
Ook kunt u contact met ons opnemen door te malen naar:
gavekerst@gaveborg.nl
Arjen Rook en Allard van der Wal
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Verse oliebollen zijn terug!!!

vervolg

zondag 31 december ’17

Vele jaren heeft Pelikaan S. oliebollen
verzorgt voor Oostwold en omgeving. De
laatste jaren is dit door onze GaveSuper
opgepakt. Na overleg met beide, of hiervoor
plannen waren, heeft OWK dit jaar deze
smakelijke oudjaarsactie op haar genomen. En wel in een iets andere
en winters gezellige entourage!
In december ontvangt u een oliebollenbestellijst in uw brievenbus. U
kunt vervolgens per mail of met het ontvangen bestelformulier uw
bestelling doorgeven.
Op zondag 31 december worden uw oliebollen vers gebakken in een
gezellige sfeer met vuurkorven, glühwein, chocolademelk met
slagroom en natuurlijk een bijpassend muziekje.
Van 11:00 tot ca 13:00 kunt u deze dag van dit gezellige
wintertafereel en de lekkere versnaperingen genieten en uw
oliebollen ophalen. Het oliebollenfestijn vindt plaats bij familie
Noordhof aan de Munnikevaart 41, iedereen is van harte welkom. We
houden u op de hoogte.

De Menalda vetes

vrijdag 2 februari ‘18

Op vrijdag 2 februari 2018 speelt
theatergroep WAARK de Menalda Vetes in
de Gaveborg. Het stuk is gebaseerd op de
13e-eeuwse Menalda vetes, zoals door Abt
Emo opgetekend in de Kronieken van het
klooster Bloemhof.
Regisseur Albert Secuur koos een
theatervorm die het meest lijkt op een live
hoorspel waarin geluid en muziek een
belangrijke rol krijgen toebedeeld.
Er wordt door de vier acteurs gewisseld van de 13e eeuw naar nu en
van de personages als hoorspelacteurs naar hun rol in het
middeleeuwse stuk. Met Jan Veldman als schrijver in combinatie met
Albert Secuur als regisseur gaat WAARK voor een historisch
verantwoord stuk, met een duidelijke relatie naar het hier en nu en
gelardeerd met een flinke dosis onderkoelde Grunneger humor.

Ook een kerstboom uit uw eigen omgeving?

Wat zijn de Menalda vetes? In de Middeleeuwen behoorde
Groningen tot de Friese landen. Lokale edellieden beheersten vanuit
hun borgen het omringende platteland en lagen constant met elkaar
overhoop. Deze vetes tussen elkaar bestrijdende familieclans konden
jaren duren en bij het ontbreken van een hogere macht sprongen
abten van kloosters in als bemiddelaars bij deze conflicten.

Net als andere jaren heeft de familie Borger aan de
Kerkeweg 8 te Oostwold (050 5515 000) weer mooie
kerstbomen te koop.

Kaarten voor deze bijzondere voorstelling zijn te koop bij de
Dagwinkel de GaveSuper. Heeft u vragen of wilt u kaarten, kunt u ook
een mail sturen naar info@gaveborg.nl.

ac-sie@kvowk.nl

Ook dit jaar weer Oostwoldse kerstbomen te koop

Feestend 2018 in!

december ‘17

vanaf 00:30 maandag 1 januari ’18

Vanaf half 1 is iedereen welkom in de
Gaveborg, om 2018 uitermate goed te
beginnen. DJ Beez & Lady S gaan er deze
nacht weer een groot feest van maken!

zaterdag 10 februari ’18

Het succesvolle carnaval van vorige jaar krijgt
vervolg. Ook in 2018 wordt iedereen weer in
feeststemming verkleed verwacht in de
Gaveborg en wel op 10 februari!

We hopen met iedereen deze nacht te
kunnen proosten op een mooi 2018!
Kan Seniorensport Oostwold door in 2018?

ALAAAAAAAAAAAAAF

vervolg 2018

Hoewel we een leuke groep aan senioren
hebben die elke maandag van 10:00 tot
11:00, sporten onder begeleiding van
Hendrik Planting, is het elk jaar weer
puzzelen of we nog een jaar seniorensport
kunnen blijven aanbieden.

Er staat weer een leuk programma op de
agenda voor alle leeftijden. Op deze manier
kunnen alle dorpsbewoners met vrienden, familie en buurtdorpen
weer volop in de polonaise . De ACO staat natuurlijk weer garant
voor bijzonder en verrassend entertainment. Bereid je dan ook voor
op een knallend carnaval in de Gaveborg van Oostwold op zaterdag
10 februari. Meer informatie volgt op www.oostwold.com en
facebook van Oostwold en ACO.
23ste Jeugdkorfbaltoernooi

zaterdag 9 juni ‘18

Op dit moment is de inventarisatie in volle
gang en blijkt dat we wat nieuwe leden
kunnen gebruiken om het nieuwe jaar te
kunnen garanderen.

Met de late vakanties, is de planning
van voorbereidingstoernooien voor
het nieuwe seizoen altijd lastig. Zo
ook voor OWK.

Alle spieren van ons lichaam komen in dit wekelijkse uurtje aan bod.
Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen en er kan tevens speciale
aandacht besteed worden aan bewegingen of handelingen die
(tijdelijk) moeilijker zijn.

Het jaarlijkse NienuisSport Jeugdkorfbaltoernooi, wat altijd plaatsvindt
het weekend voor de start van het
korfbalseizoen, zal zodoende ook dit
jaar weer plaatsvinden voor de zomervakantie! Na het bekijken van
alle data van evenementen en competities in Oostwold, is er
uitgekomen op zaterdag 9 juni 2018.

Denk nu niet dat het we wekelijks met pittenzakjes gooien, nee zeker
niet! Het is zweten geblazen en zo een mooie en gezellige manier om
de conditie en bewegelijkheid op peil te houden.
Kom gerust langs om te zien en te proeven of dit wat voor u is.
Heeft u vragen neem dan contact op met:
Lilian de Vries-Venema 050 5515 679 of Janny de Jager 050 5515 212
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Op vrijdag 8 juni zal gestart worden met de opbouw en op zaterdag 9
juni hopen we weer het inwonersaantal van Oostwold te verdubbelen
met ons 23ste NienhuisSport jeugdkorfbaltoernooi.
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