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Van het SDO-bestuur
Het oude jaar hebben we met een mooi feest ingeruild voor het
nieuwe jaar. Dank aan de mensen die hier de schouders onder gezet
hebben. De vreugdevuren deden het niet zo goed. Zo blijft er altijd
wel iets te wensen over voor de toekomst. En al is het jaar al twee
maanden oud, wij wensen u een heel goed, gezond, saamhorig en
gelukkig 2014 toe.

Op maandag 10 maart konden dorpsbewoners en verenigingen onder
het genot van een kopje koffie Leffert en Floris Meijer als beheerder
uitzwaaien. Zij hebben de beheerderstaak de afgelopen anderhalf jaar
op zich genomen. Leffert is inmiddels begonnen als beheerder van
het dorpshuis in De Wilp. Wij wensen hem hier ook heel veel succes
en plezier mee.

In de eerste weken van het nieuwe jaar hebben we uit ruim dertig
kandidaten Yvonne en Henriëtte Veldsema als nieuwe beheerder van
gebouw en horeca in de Gaveborg geselecteerd. Wij wensen hen heel
veel succes en plezier met deze belangrijke taak.

Met multifunctioneel centrum de Gaveborg kwam Stichting Dorpshuis
Oostwold in 2013 in de finale van de Oranje Fonds Kroonappels. In
2014 reizen de Kroonappels als tentoonstelling door het koninkrijk.
Wij mogen er trots op zijn dat de Gaveborg hier van de partij is.
SDO bestuur
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Alle Kokosnoten en bosjesmannen bij elkaar!

Even voorstellen
Graag willen wij ons voorstellen als nieuwe beheerders van de
Gaveborg. Wij zijn Yvonne en Henriëtte Veldsema. Samen met onze
partners Kor en Ruud zijn wij vanaf 1 maart verantwoordelijk voor de
Gaveborg. We kunnen dit echter niet alleen. De Gaveborg is van en
voor Oostwold en omstreken en we willen graag samen met jullie een
frisse start maken.

ACO presenteert toneelavond op zaterdag 5 april
Komt allen naar de grote zaal in de Gaveborg! Toneelvereniging Den
Ham verzorgt, met goed toneelspel, een avond vol geheimen en
komische verwikkelingen. Het aanspoelen op een eiland en de
geheimen en problemen van de vier hoofdrolspelers zorgen voor
bizarre en komische situaties. Komen de geheimen uit of stapelen zij
zich op? Ga mee naar het eiland en het pension dat nog nooit gasten
heeft mogen ontvangen. De ontmoetingen tussen de gestrande
mensen en de pensionhouders staan garant voor een gezellige avond.

Wij nodigen daarom de inwoners van Oostwold en omstreken en alle
andere belangstellenden van harte uit om op 21 maart a.s. vanaf
20:00 uur langs te komen voor een hapje, een drankje en een gezellig
praatje. Tevens willen we tijdens deze avond van de gelegenheid
gebruik maken om jullie enthousiast te maken om ons te komen
ondersteunen! We praten nieuwe, oude en huidige vrijwilligers bij en
maken er een gezellige informele avond van! Kun je niet aanwezig
zijn, maar wil je wel graag meehelpen als vrijwilliger, dan kun je
natuurlijk langskomen op een moment dat
het je beter past. Wij zijn dagelijks
aanwezig en hebben de koffie altijd klaar
staan! Hopelijk zien we jullie allemaal op
21 maart.
Yvonne en Henriëtte Veldsema
Foto: vooraan: Henriëtte (l) en Yvonne Veldsema (r), achteraan: Ruud van Adrichem
(l) en Kor Veldsema (r)

Agenda ACO: Activiteiten Commissie Oostwold
Sinds de vorige editie zijn diverse evenementen georganiseerd zoals
bijvoorbeeld een filmavond, kerstmarkt, Bingo en een Carnavalfeest.
In de planning staat:
Zaterdag 5 april 2014

20:00 Toneelavond (grote zaal Gaveborg)

Zaterdag 26 april 2014
Koningsdag i.c.m. de 2e Groninger ALS dag in en bij de Gaveborg.
Vrijdag 29 en 30 augustus 2014
Dorpsfeest 700 jarig bestaan Oostwold.
Inlevering oude consumptiemunten
In de Gaveborg zijn verschillende soorten consumptiemunten in
omloop, nl gele consumptiemunten met en zonder logo van de
Gaveborg. Deze consumptiemunten zijn na 15 maart 2014 NIET meer
geldig. Daarom heeft u de gelegenheid om tot en met 15 maart 2014
in te leveren bij de beheerder. U krijgt hiervoor nieuwe geldige
consumptiemunten terug tot een maximum van vijf munten.
Meer Gaveborg-informatie
info@gaveborg.nl
06 215 66 774

www.gaveborg.nl

De zaal is open vanaf 19:15, aanvang 20:00. Kaarten zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Attent de GaveSuper! voor € 5,-- p.p.. Op
5 april zijn deze aan de kassa verkrijgbaar voor: €7,50 p.p..
Kroonappel Gaveborg reist door het koninkrijk
Ter gelegenheid van de troonswisseling organiseerde het Oranje
Fonds de zoektocht naar Kroonappels: inspirerende initiatieven die
onze samenleving leuker, socialer en verbondener maken.
Multifunctioneel centrum de Gaveborg in Oostwold was de winnaar
in de categorie BUURT van de provincie Groningen en dus één van de
landelijke finalisten. De jury noemde de Gaveborg een inspirerend
initiatief en prees de ondernemende houding, de vooruitziende blik
en de samenwerking van alle partijen in de Gaveborg. Op 12 maart
wordt de reizende tentoonstelling Kroonappels in Groningen
feestelijk geopend door burgemeester Vreeman samen met een
afvaardiging van SDO en de beide andere finalisten. De
tentoonstelling is tot en met 31 maart te bezichtigen in Groningen en
reist daarna weer verder door het koninkrijk. Voor meer info:
www.kroonappels.nl/tentoonstelling.
Gave-Fitness
De fitness heeft sinds het nieuwe jaar een heel aantal nieuwe leden
mogen begroeten en wij zijn hier erg blij mee! Wanneer deze leden of
leden die al langer lid zijn nog hulp nodig hebben of vragen willen
stellen kan dit altijd! Mail Joeri (joeriwiersma@hotmail.com) of Jannes
(destructo50@hotmail.com) voor informatie over trainingsschema’s,
nieuwe oefeningen, apparaten of andere vragen. Wij maken graag
een afspraak en helpen u graag!
Als laatste willen wij de leden er nog even op wijzen dat we met zijn
allen de fitness een beetje netjes willen houden. Dit betekent dat
gewichten, dumbells, na gebruik opgeruimd worden, we niet eten in
de fitness en zaal/binnen schoenen dragen in de fitness.
Graag tot ziens in de Gavefitness!
Voor de complete, originele artikelen en foto’s ga naar www.oostwold.com

Nieuws uit de verenigingen en omstreken
Jeugdsoos Oostwold en Omstreken
December 2013 was een drukke maand voor de jeugdsoos Oostwold
e.o.. Voor de tweede keer werd het spel “Ik hou van Oostje”
gespeeld. Er werd fanatiek gestreden en het werd een zeer gezellige
avond. Om de kas te spekken zijn oliebollen verkocht. Dit was een
zeer geslaagde actie en we hopen dat iedereen genoten heeft van de
oliebollen tijdens de jaarwisseling. De eerstvolgende activiteit wordt
een stapavond in ons buurland Duitsland.
Briljant wonen in Oostwold
Hou je van de gemoedelijke sfeer van een
dorp met een actief verenigingsleven en de
geneugten van het Leekstermeer, Leek en
Groningen op een steenworp afstand? Dan
is Oostwold dé plek om te wonen! Tegenover het MCO Gaveborg is
plek voor 12 rij- en hoekwoningen voor starters en senioren. Deze
woningen zijn energie zuinig en zeer betaalbaar. Geïnteresseerd of
meer informatie? Kom dan langs op de verschillende avonden in de
Gaveborg. Binnen lopen is vrijblijvend! Of neem een bezoek op de
website www.kuub.info. De Informatiebijeenkomsten starten om
19:30 op: 18 maart (financiële opzet) en 1 april (Dijksma Draisma).
RTV-Noord en de voedselbank, niets nieuws onder de zon.
In december heeft RTV-Noord een grote
actie gehouden voor de voedselbank.
Aanhangwagens vol eten zijn op de
winkelparkeerplaatsen
verzameld.
De
reacties waren lovend. Maar........ eigenlijk is
er niets nieuws onder de zon. Zo’n actie,
heeft Enumatil al vier jaar. Inwoners van Enumatil en leden van beide
kerken, leveren boodschappen in, die één keer in de vier weken naar
voedselbank Noordenveld (met uitgiftepunt Leek) gebracht worden.
Al van het begin van Attent de GaveSuper, worden ook hier de
spullen, die niet meer verkocht kunnen worden i.v.m. verkoopdatum,
elke twee weken gedoneerd. Doet u ook mee…? Want helaas is het
nog hard nodig, dat de voedselbanken er zijn. Er vallen steeds meer
ontslagen, huizen worden niet verkocht en toch moeten maandlasten
betaald worden. Het kan je zomaar overkomen, dat je hulp nodig
hebt van de voedselbank. U kunt een handje helpen door
boodschappen in te leveren bij uw eigen Attent GaveSuper. Hier staat
een mand, waar u uw donatie kan doen. De inhoud wordt elke twee
weken naar de voedselbank gebracht.
Alles is welkom, behalve alcohol en tabak. Houdbare producten kunt
u altijd brengen. Verse producten zijn ook héél erg welkom, vlak voor
dat het weggebracht wordt. (alle oneven weken, op
donderdagmiddag). Per maand zullen een aantal producten speciaal
onder de aandacht worden gebracht. Mocht u niet weten wat te
geven, dan is dit een handige leidraad. Deze informatie staat bij de
voedselbankmand. Op deze manier hopen wij, vanuit onze beide
kleine dorpen, veel voor de medemens in onze directe omgeving te
kunnen betekenen.
Alvast hartelijk dank! Greetje Poel en Heleen Velvis

Voetbalvereniging Pelikaan S. zingt Hazes!
De inspiratie voor het voetbalevenement op
zaterdag 29 maart, kwam voort uit een
bezoekje aan de musical André Hazes. Deze dag
zal de beste Andre Hazes vertolker van
Nederland optreden in het Witte Paard van
Oostwold. Ook de grootste gangmaker en het
allround podiumbeest na Jannes: Judith Peters, zal het publiek op de
29ste vermaken.
Meer info:
www.pelikaan-s.nl
SC Pelikaan S.

‘Handen uit de mouwen’, het nationale Schooltuinproject.
De lente komt, het moestuinseizoen begint!
Het Nationale Schooltuinproject voor
kinderen in de basisschoolleeftijd heeft als
doel om hen te informeren over de
herkomst van gezonde voeding en zelf
groenten te kweken. Attent de GaveSuper
overhandigde deze week een gratis
schooltuinpakket aan de kinderen van SWS
de Gavelander in Oostwold. Daarmee neemt
de Gavelander deel aan Het Nationale Schooltuinproject. De
gekweekte groenten kunnen eventueel na de oogst in Spar en Attent
de GaveSuper, door de kinderen worden verkocht.
Educatief!
“Ik vind het belangrijk dat kinderen weten dat
groenten en fruit niet uit de supermarkt of een fabriek komen, maar
gewoon uit de grond,” licht Jan Stokroos bedrijfsleider van Attent de
GaveSuper toe. “Op deze manier gaan ze zelf aan de slag met kweken
en zien wat er gebeurt. Daardoor gaan de kinderen hopelijk ook meer
gezonde groenten eten. Dit schooltuinproject is een leuke manier om
ze op weg te helpen en enthousiast te maken voor de moestuin.”
Op 12 maart gaat Het Nationale Schooltuinproject van start.
Deelnemende scholen zingen dan om 10 uur het Schooltuinlied dat
hiervoor gecomponeerd is door het duo Ernst, Bobbie en de rest.
Attent de GaveSuper

Afvalproject samenwerkingsschool de Gavelander
De aftrap van het afvalproject van SWS de
Gavelander was op 14 februari met een
zwerfvuilactie (zie foto). Er is deze ochtend
een enorme berg afval door de kinderen opgeruimd. “Het is ongelooflijk wat mensen
allemaal op straat en in de bosjes gooien”. Helaas is dit een
eenmalige actie. De kinderen hebben een uitgebreide instructie
gehad over waar afval thuishoort en hopen dat iedereen het afval ook
in de vuilnisbak zal gooien. Samen houden we Oostwold schoon!!
Naast opruimen hebben de kinderen geknutseld met afval. Het is
bijzonder te zien wat allemaal gemaakt kan worden van bijvoorbeeld
lege pakken en blikjes. De oudste kinderen gaan nog een houten
wandbord van sloophout of een tas van oude spijkerbroeken maken.
Kortom, wij geven afval een tweede leven. www.gavelander.nl.
Woensdag 26 maart:
Expositie van de creatieve (afval)werkjes
in de ruimte tegenover de Attent de GaveSuper.
Vrijdag 28 maart:
Groep 3 t/m 8 survivallen rondom het
Gaveborggebouw. Vanaf ca. 10 uur starten de eerste kinderen.
In het kader van de Pannenkoekendag zal groep 7 & 8 deze dag
pannenkoeken bakken voor de senioren van de ouderensoos.
SWS de Gavelander

Vacature Publiciteitsvrijwilliger Attent de GaveSuper
Het bestuur van de GaveSuper is op zoek naar een vrijwilliger die zich
wil bezighouden met de publiciteitszaken van de supermarkt in
Oostwold. We zoeken iemand die het leuk vindt om tekstjes te
schrijven en goed kan organiseren. Eigen initiatief wordt op prijs
gesteld. Er zijn soms piekmomenten maar dan kan het weer een paar
weken heel rustig zijn. Je wordt ingewerkt. Vaste onderdelen zijn:
 Tekstjes maken voor in de media en contact met vormgeefster.
 Acties in de winkel: signaleren en helpen met uitvoeren, informeren
van vrijwilligers, regelmatig contact met de bedrijfsleider hierover.
 Voor de Nieuwsbrieven (ca. 5 per jaar), teksten maken en zorgen dat
ze in de Attentfolder meegaan.

Ingangsdatum: eind maart, i.v.m. aankleding winkel voor de Pasen en
Nieuwsbrief nr.2. Voor meer informatie en/of aanmelden:
Bianca de Roos tel.nr. 050-5515851.

Tot ziens in de juni-editie van deze nieuwsbrief! Eerder op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrieven van www.gaveborg.nl en www.oostwold.com
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