
Nieuwsbrief Najaar 2017 

Centrum Havenstraat 5 

 Er zijn weer allerlei leuke activiteiten aan de 

Havenstraat 5 te Oostwold 

 
In deze nieuwsbrief 

vind je een 

weergave van 

activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld Rock 

‘n Rollkleding 

maken, twee 

soorten dans en 

yoga. 

 

Ook is er een 

oproep voor meer 

vrijwilligers 

 

Wij zien je graag bij 

één van de 

activiteiten 

 

 



Koffieuur op 

vrijdagochtend 

 Wekelijks op vrijdag om 10:30 

Data: 15 september tot en met 22 december 

m.u.v. 3 november 

 

Gezellig koffie of thee drinken, elkaar ontmoeten 

en bijkletsen.  

 

Bijdrage in de onkosten 1 euro.  

 

 



Gronings 

spreektaalavontuur 

 Vrijdag 13 oktober 14:00-16:00 uur 

 

Tijdens het Groningsspreektaalavontuur leest voormalig 

schoolmeester Jan Nomden voor uit eigen werk in het 

Gronings in de voormalige openbare basisschool de Tichel.  

 

Vervolgens is er een kleine excursie naar bibliotheek 

Midwolda/Oostwold in het kader van de maand van het 

Groninger boek waar we ook koffie of thee krijgen.  
 

Kosten €3,50. Graag opgeven bij centrumhavenstraat5@gmail.com 

 

mailto:centrumhavenstraat5@gmail.com


Computerondersteuning 

voor plussers 
 

 Op vrijdag van 12:00-13:00 uur 

Data: 15 september, 13 en 27 oktober  

en 10 en 24 november 

 

- Wil je weten hoe je een powerpoint maakt? 

- Hoe je iets verkoopt via marktplaats? 

- Hoe je een foto toevoegt aan een bestand?  

- Hoe je jouw computer goed beveiligd? 

  

Daar kun je ondersteuning bij krijgen. Begeleiding door 

Anneke Berkhout. Kosten 5 euro inclusief koffie of 

thee. Liefst even aanmelden via 

centrumhavenstraat5@gmail.com 

mailto:centrumhavenstraat5@gmail.com


Multiculti-kookles 

 
Elke 3e vrijdag van de maand 

 

Eerst kookles om 16:30 en daarna gezellig eten met 

elkaar. Start 15 september met Javaans eten, 20 

oktober met Japans eten en 17 november 

verrassingseten. Kosten €15,= per keer inclusief koffie 

en thee. Uiterlijk 1 week van te voren opgeven bij 

centrumhavenstraat5@gmail.com 
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5G-diner 

 Elke 2e vrijdag van de maand 

Data:13 oktober, 10 november en 8 december  

 

Maandelijks een 5G-diner Gelukkig in Oostwold. 

Gezellig samen komen voor een Geslaagde avond met 

een redelijk Gezond diner. Iedereen brengt iets mee 

zodat we een Gezamenlijk lopend buffet krijgen.  

 

Eerst lekker eten en daarna samen opruimen. Uiterlijk 

een dag van te voren opgeven zodat iedereen weet 

hoeveel deelnemers er zijn. Dit kan via 

centrumhavenstraat5@gmail.com 
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Hidden Language Yoga 

 Op vrijdag, inloop 16:00, les 16:15-17:45  

Data: 29 september, 13 en 27 oktober,  

10 en 24 november en 8 december  

Een milde vorm van yoga, die geschikt is voor 

iedereen die zichzelf beter wil leren kennen, met of 

zonder yoga-ervaring.  

 

Gegeven door Judith Grob. Kosten €25,= voor 6 

lessen; per losse les €5,=. Aanmelden wordt 

gewaardeerd, dit kan bij 

centrumhavenstraat5@gmail.com 
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Easy Rock ‘n Rollles 

 Lessen op donderdag 5, 12, 19, 26 oktober,  

2, 9, 16, 23, 30 november en 7 december 

van 19:30-20:30 daarna zelf vrijdansen of kijken 

 
Lekker dansen. 

Samen bewegen op 

rustige Rock ’n Roll 

muziek. Plezier en 

gezelligheid staan 

voorop. We werken 

met ‘trucks’ die 

eenvoudig aan te 

leren zijn.  

 

Met of zonder 

ervaring en met of 

zonder partner kun je 

meedoen. Juist voor 

niet meer zo heel 

jonge mensen 

 

Kosten €45,= voor 10 

lessen. Snel 

aanmelden want de 

cursus is bijna vol. Open avond: 21 september 



Happy Solostijldans 

voor plussers 
 

 
Op woensdag van 19:30-20:30 uur 

Data 18 en 25 okt, 8, 15, 22, 29 nov 

 
Solo-stijldansen doe je 

in je eentje maar niet 

alleen. Iedereen danst 

tegelijk op de zelfde 

wijze bijvoorbeeld een 

Engelse wals of een 

Cha cha cha.  

 

Dat vertrouwde gevoel 

van vroeger komt weer 

terug. Ook zonder 

ervaring valt het 

makkelijk aan te leren. 

Aanmelden bij centrumhavenstraat5@gmail.com of 

telefoon: 06-48887501.  

Kosten €30,00 voor 6 lessen inclusief koffie/thee 
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2-DAAGSE 

DEUGDENCURSUS  
 

 
23 september en 7 oktober 9:30-16:30 

Als basis voor 

persoonlijke groei.  

 

Thema’s:  

Aangeven grenzen 

Ontspanning 

Nee zeggen 

Consequent zijn 

Omgaan met 

probleemgedrag  

Je kind helpen bij 

keuzes 

Etc.  

Gegeven door Niesje Sonneveld. Kosten 185,= incl. 

werkmap, koffie/thee en certificaat. Aanmelden is nodig 

via niesjesonneveld@gmail.com 

 

mailto:niesjesonneveld@gmail.com


DEUGDENKRING 

 
Elke 2e vrijdag van de maand van 19:30-21:00 

In 2017: 13 okt., 10 nov. en 8 dec.  

In 2018: 12 jan. en 9 feb. 

Samen kijken naar welke positieve 

karaktereigenschappen je hebt zodat je ze vaker in 

kunt zetten.  

 

Gegeven door Thecla Brakel. Kosten €5,= inclusief 

koffie of thee. Aanmelden wordt gewaardeerd. Dit kan 

via centrumhavenstraat5@gmial.com 

 

  

mailto:centrumhavenstraat5@gmial.com


SAMEN-ZIJN-WE-RIJK-

DAGEN  
 

 
Dit jaar op 15 en 16 december 

Spullen inbrengen op de 15e vanaf 11:30 of op afspraak 

Heb je mooie 

spullen waar jij 

op uitgekeken 

bent maar een 

ander wellicht 

nog iets mee 

kan. Breng ze 

in.  

 

Vervolgens 

kan iedereen 

spullen 

uitzoeken en 

gratis 

meenemen op 

vrijdag en 

zaterdag 

tussen 13:00-

17:00 uur 

  



Rock ‘n Rollkleding 

maken 

 Eenmalige workshop  

op zaterdag 21 oktober 12:00 uur 

 

Wil je leren hoe je een cirkelrok of een Rock ‘n Rolljurk 

maakt?  Breng zelf een leuk stofje en je naaimachine 

mee en dan gaan we aan de slag. Heb je geen 

naaimachine? Geen nood dan kun je er één huren 

voor €2,50. Geef je op bij 

centrumhavenstraat5@gmail.com Kosten €10,00 voor 

een les van twee uren inclusief koffie/thee.  
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De weggeefwinkel 

wordt alweer 

vernieuwd 

 

Je kunt gratis dingen meenemen uit de weggeefwinkel 

van kleding en schoenen, tot speelgoed, boeken, 

sieraden, keukengerei, skates, tassen, klein witgoed, 

etc. 



Vrijwilligers gezocht 
Naast onze vrijwilligers in het groenonderhoud 
en in de activiteiten begeleiding zoeken wij nog 
vrijwilligers voor administratie, ondersteuning 

PR, fotografie, hulp bij de koffieochtend, 
meehelpen bij nieuwe initiatieven, etc.  

 

Verder wil Centrum 

Havenstraat 5 

graag een stichting 

worden. Daarvoor 

zijn bestuursleden 

nodig zoals een 

voorzitter en een 

secretaris 

Meld je aan bij centrumhavenstraat5@gmail.com, via 

telefoonnummer 06-48887501 of nog leuker kom 

langs  
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Met dank aan: 
Allereerst mijn lief: Arjan Kock die mij in alles ondersteunt. 
Zonder zijn steun was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

  

Daarnaast de vrijwilligers die er voor zorgen dat de tuin er 
goed uit ziet, die de computerondersteuning en de yoga 
geven, die zorgen dat er allerlei activiteiten in het dorp 
georganiseerd kunnen worden zoals djembe, een 
dorpsborrel en een dorpsbarbecue. 

 

Verder alle mensen die de aangeboden activiteiten in 
Centrum Havenstraat 5 bezoeken en ook zij die 
aangeven wat er voor activiteiten nodig zijn. Zij zorgen er 
zo voor dat dit een plek blijft waar we elkaar kunnen 
ontmoeten en waar we met z’n allen iets aan hebben. 

  

Gegevens Centrum Havenstraat 5:  

Havenstraat 5 ; 9682 PL Oostwold gem. Oldambt  

e-mail: centrumhavenstraat5@gmail.com telefoonnummer 

06-48887501  

Facebook: centrumhavenstraat5 

mailto:centrumhavenstraat5@gmail.com

