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Beste inwoners
van Oostwold,
ln deze nieuws
brief vindt u weer
allerlei zaken die
in ons dorp spelen
en waar VDO aan
meewerkt of die
we ondersteunen.

Misschien is het u
ook al opgevallen. Bij de ingang van
ons dorp ziet u onze officièle slogan ...
Gelukkig in Oostwold! Met daarbij de
kraai als herkenningsteken. Over de
feestelijke onthulling hebt u kunnen
lezen in het Streekblad en de
Oldambster. Ook op onze website kunt
u over dit en vele andere activiteiten
lezen.

Een kleine groep mensen is samen
Sabine Snellen van Vollenhoven
(Sociaalwerk Oldambt), druk bezig met
de dorpsvisie. Er is reeds een enquéte
in het dorp gehouden. De respons
daarop was prima. Aan het inzenden
van de enquëte was een prijs
verbonden. De winnaars waren Stoffer
Welp en Leonie Meijer.
Binnenkort zullen we een avond houden
waarvoor alle dorpsbewoners zullen
worden uitgenodigd om mee te denken
over de dorpsvisie.

Door het nieuwe dorps-en wijkgericht
werken van de gemeente Oldambt, is
het des te belangrijker dat we als dorp
een goede dorpsvisie maken. Steeds
vaker zal de gemeente over allerlei
zaken met Dorpsbelangen willen
overleggen hoe we tegen bepaalde
ondenuerpen, die het dorp betreffen,
aankijken.

Evenals afgelopen jaar organiseren we
dit jaar op 2a.20 januari weer een
nieuwjaarsborrel in de twee Oldambten.
Aanvang 17.00 uur -19.00uur. Met
medewerking van Rob Rosendahl,
gedichten en Siemon Haima zang en
gitaar. Allen hartelijk welkoml

Kijk ook eens op onze website:
www. dorpsbela ngen-oostwol d. nl
De website wordt prima vezorgd door
Bruno Saathof . Veel nieuws en
geschiedenis. Een kijkje waard!

Tot ziens op de nieuwsborrel!

Luit Engelage
(Voo rzitte r Dorpsbe I a ng e n Oo stw ol d)

Onze Boekenkast
Op 10 november j.l. opende Dhr. L.
Engelage, voorzitter van Dorpsbelangen
de mini-bibliotheek op het plein
tegenover café de twee Oldambten.
Volgens dhr. Engelage zijn mini-biebs
zowel in het binnen- als in het buitenland
in opkomst en is dit een geslaagde
toevoeging aan ons touristisch aanbod.
De boeken kunnen worden geleend,
geruild of gehouden. Dit is geheel gratis
en zonder regeltjes, abonnement of iets
dergelijks. Hij sprak de hoop uit dat de
mini-bieb door zowel inwoners van
Oostwold als door passanten druk
gebruik zal worden,

Het afgelopen jaar hebben we als VDO
de volgende activiteiten financieel
kunnen ondersteunen:

- Nieuwjaars borrel van VDO in cafe
de Twee Oldambten.

- Bekend maakt bemind.
- Moestuin bij de brede school.
- Rondje Oostwold.

Fakkeloptocht 31 december.
2 keer concert in, voorheen, de
gereformeerde kerk.
Zeilvereniging wedstrijden.
Sportdag in samenwerking met
Midwolda.
Kranslegging 4 mei.
Garage sale.
De dorps BBQ.
Plaatsing minibieb/boekenkast.
Slogan ..... Gelukkig in Oostwoldl

Er komt elke vrijdagmorgen een groep
mensen uit Oostwold en ook omgeving,
op de vrijdagmorgen koffiedrinken in het
Centrum, Havenstraat 5 in Oostwold.
De samenstelling wisselt bijna elke
vrijdag, ook zijn er mensen die geen
vrijdagmorgen overslaan vanwege de
gezelligheid.
De groep gaat ongedwongen met elkaar
om, mensen van zeer divers 'pluimage',
met verschillende'kwaliteiten',
Zo steek je wat van elkaar op en help je
elkaar met tips, maar bv. ook met hoe
werk je met de computer. We bouwen
een soort van netwerk op en helpen
elkaar op divers gebied,
De groep bestaat uit zo'n 10, maar even-
goed 15 bezoekers. Ook wat voor U ?

We komen, zonder enige verplichting bij
elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur, maar
vaak is het zo gezellig, dat de laatsten
veel later vertrekken.

Ach, hier geldt: niets moet, alles mag.
Kopje koffie kost 1.00 euro en vaak wat
lekkers erbij, van een van de bezoekers,
Thecla, van het Centrum, stelt een van
haar klaslokalen, mooi aangekleed,
beschikbaar.

Vr. gr. Frits Alma,
(Een van de vele bezoekers )

- Luit Engelage
- lda Verkerk
- Jasper Prummel
- Anja Reumerman
- Harma Noordermeer
- Henriette Beukema
- Thecla Brakel
- Jujen Adam
- Sabine Snellen van

Vollenhoven

voorzitter
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penningmeester
alg. bestuurslid
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Oostwold
wenst
jou een
mooie tijd!
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ln 2013 is er in de dorpen Midwolda en
Oostwoldde cultuurhistorische wandel-
route "Bekend maakt Bemind" gekomen
die je meeneemt op ontdekkingstocht
door de geschiedenis van beide dorpen.
De route voert langs allerlei zichtbare en
onzichtbare sporen uit het rijke verleden:
verdwenen dorpen, een eeuwenoud
steenhuis, polders en gemalen, boerde-
rijen en arbeiderswoningen, (eigen)wijze
dominees, herenboeren en arbeiders.
ln 2017 kwam deze route extra tot leven
op zaterdag 6 mei omdat dorpsbelangen
Midwolda en Oostwold als initiatief-
nemers een eerste editie van de Bekend
maakt Bemind route wandel/fietsdag
organiseerden. Hierdoor waren bijna alle
locaties opengesteld die in deze route
zijn opgenomen. lnwoners leerden elkaar
beter kennen en konden elkaar en alle
bezoekers van buiten de dorpen met
trots hun prachtige dorpen laten zien. Er
waren een dikke 400 bezoekers die fiets-
ten, wandelden of een stukje met de
tram 'OlGraitje' meereden en genoten op
een zonovergoten middag.
Op tweede pinksterdag zal de tweede
editie van Bekend maakt Bemind plaats-
vinden: op maandag 21 mei van 11.00
uur tot '1 7.00 uur.

De route is te vinden op de app
"Groningen routes", op de panelen
verspreid door het dorp of op de route-
folder. Ook is er een Facebook pagina
Bekend maakt Bemind met sfeerbeelden
van de vorige editie. De website Bekend
maakt Bemind staat voorjaar 2018
online.

De tweede editie staat in het teken van
het thema: WAT KIST GOUD? Graag
komen we in contact met dorpsbewoners
die iets bijzonders kunnen. Die hun pas-
sie of hobby willen delen met andere
dorpsbewoners en dit ter plekke op éen
van de cultuurhistorische locaties willen
laten zien. Zo kunnen anderen meege-
nieten van wat ze goed kunnen.

1. Wat kist goud? Doe je mee?

2. Wil je vrijwilliger worden van de
projectgroep?

3. Welkelinken zijn er volgens jou te
leggen tussen locaties en mensen
met betrekking tot het thema Wat
kist goud?

Met informatie over deze drie punten
kunt u terecht bij Henriette Beukema per
telefoon: 0597-671916 of per mail:
info@bekendmaaktbemind.com

Vriendelijke groeten namens de
projectgroep Bekend maakt Bemind,
Francien Bootsma, Marc Steenhuis, Anja
Reumerman, lda Verkerk, Thecla Brakel,
Kim Boer, Frits Alma, Jaap Snitjer en
Henriette Beukema.

Gezellige
Oudeiaarsproeverii
Voor de inwoners van Oostwold
Oldambt organiseert een aantal
dorpsgenoten op zaterdag 30 december
een Oudejaars-proeverij waarvoor u van
harte bent
uitgenodigd bij Centrum Havenstraat 5
in ons mooie dorp. Kom langs voor een
kop warme chocolademelUkoffi e/thee
en een warme oliebol aangeboden
door HP Korte van de Regiobank.
Gezellig andere bewoners uit Oostwold
ontmoeten onder de warme tonen van
de aanwezige livemuziek. Bij het vuur
buiten kunnen we onze goede
voornemens voor het nieuwe jaar van
stal halen. Ook binnen kan men bij
gezellige sfeerverlichting vertoeven,
zeker als het weer ons in de steek
mocht laten. Er zal een passend gedicht
van ons voormalig stadsdichter Rob
Rosendahl voorgedragen worden. De
kinderen worden weer vermaakt door
Yana Brakel. Aankleding en proeverij
wordt mogelijk gemaakt door een
subsidie van Dorpsbelangen en
sponsoring van diverse Oostwolmer
ondernemers. Deze vrolijke manier om
ons voor te bereiden op het nieuwe jaar
vindt plaats van 15:00-18:00 uur.
Woon je in Oostwold en wilje bij dit
feestje zijn, meld dan uiterlijk 27 dec.
met hoeveel personen, via:
f.w.alma@hot mail.com of
tel: 0597-851 886.

De entree is gratis en vol = vol.

Easy Rock Ín roll
Het leven is een dansje waard.
Afgelopen najaarvezorgde danscoach
Thecla Brakel een danscursus Easy
Rock 'n roll in ons dorp. Na afloop was
de mogelijkheid om nog uurtje lekker te
dansen of genieten van de muziek. De
22 deelnemers met een gemiddelde
leeftijd van 58 jaar genoten van de
muzikale klanken van Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis en vele andere
grootheden uit lang vervlogen tijden.
Op 4 januari gaat er weer een cursus
van start waar men met of zonder
ervaring en met of zonder partner aan
mee kan doen. Ook kan men eens
komen kijken na 20:30 of zelf een dan-
sje wagen.

Meer informatie tot í januari via:
centrumhavenstraatS@gmail.com of
0648887501.
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Dorpsbarbecue
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Op 'Burendag'heeft de eerste dorpsbar-
becue van Oostwold plaatsgevonden in
Centrum Havenstraat 5. Met bijna 100
deelnemers was het een succes te noe-
men. Jong en oud heeft zich vermaakt
en het weer deed leuk mee. Er was live
muziek en verder viel er ook van alles te
beleven zoals hutten bouwen voor de
kinderen, een heuse modeshow met
kleding uit de weggeefwinkel van het
centrum, Rob Rozendahl die er zijn
nieuwste gedicht "De barbecue" voor-
droeg, een foto- en schilderijenexpositie
over Oostwold van familie Akkerman en
er was uitleg over het brouw- en
stookproces in de Alambikketel. Ook was
er een loterij met prachtige prijzen en de
kinderen hadden altijd prijs. Naast de
inzet van de vrijwilligers maakte diverse
ondernemers uit het dorp en de verenig-
ing dorpsbelangen dit mogelijk door
financiële ondersteuning of door prijzen
beschikbaar te stellen. Zowel de deelne-
mers als de vrijwilligers kijken er al weer
naar uit om volgend jaar weer samen
zoiets te beleven.
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AF Dorpsbe,langen
Oostwold
Bewegen op muziek
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Vanaf 10 januari zal er wekelijks op de
woensdag een les Bewegen Op Muziek
(Bommen) plaatsvinden bij Thecla Brakel
in de voormalige basisschool de Tichel
aan de Havenstraat nummer 5. Het
Bommen dat eerder elders in het dorp
werd gehouden, dreigde te verdwijnen
en daarom stelt Thecla nu haar ruimte
hiervoor beschikbaar. ledereen is van
harte welkom om eens te komen kijken
of het leuk en geschikt is om mee te
doen. De les begint om 13:30 en duurt
een uur. Na afloop kan er nog gezellig
nagepraat worden onder het genot van
een kopje koffie of thee. Als bijdrage in
de onkosten voor de professionele
docent wordt € 2,50 per keer gevraagd.


