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Klachten over bezorging:
Van welke aard dan ook, s.v.p. contact opnemen met: Annemay Bock,
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Agenda komende weken

7 feb
8 feb
9 feb
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17 feb
1 mrt
17 mrt
25 mrt
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14:00
08:30

uur
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Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Gymuitvoering
Dorpsmaaltijd
Kleine Moere Cross
ATB-tocht (vanaf Markehuis)

Verder wandelen: elke maandag- en woensdagavond vanaf 18:45 uur bij
Kapsalon Janny

Rats, kuch en bonen
Dorpsmaaltijd
Opnieuw schoven vorige week donderdagavond 55 personen aan voor de
eerste dorpsmaaltijd in 2018. Wat is het toch een succes, met zoveel mensen
aan tafel. En wat gezellig!!!

Intussen zal iedereen de kapucijners wel verteerd hebben. Chili con carne met
weinig chili peper en veel bonen. Een stevige maaltijd waar ieders
spijsvertering vol tegen aan moest. Maar heerlijk was het … en dat geldt ook
voor het toetje, klein maar fijn!
Wat hebben we toch een top kookteam. Petje af, dat er elke keer voor zoveel
mensen een heerlijke, gezonde maaltijd geserveerd wordt.
Bedankt Eldina, Margriet, Rennie en Tjitske!!

Tjitske?? Jawel, het kookteam is uitgebreid met Tjitske
Andriessen, die bij de vorige maaltijd aangaf “dit kan ik
ook en ik help graag mee!” Top, vele handen maken
licht werk en dan kan er ook nog eens iemand
overslaan. Zoals Hubert deze keer deed. Volgende keer
is hij weer van de partij.
Rosanke is gestopt met haar organisatorische inzet bij
Sportdorp en bij de dorpsmaaltijd. Zij weet hoe lekker
het eten is en blijft daarom zeker mee-eten, zo heeft ze
ons verzekerd.

Bij deze maaltijd waren ook Inge Ekenhorst en Leonie ten Velde van de partij.
Beide zijn sinds kort werkzaam bij Impuls-Welzijn in Gieten, Inge als
buurtwerker en Leonie voor het Jeugdwerk.
De meeste aanwezigen bleken de serie van Hendrik Groen te hebben gevolgd.
“De Luizenmoeder” was minder bekend. Dat is bij de volgende maaltijd vast en
zeker anders en nu alvast oefenen met het volgende deuntje:
https://www.youtube.com/watch?v=2mz165_R4fo
De volgende dorpsmaaltijd is op donderdag 1 maart. Als grote verrassing
bestaat het kookteam dan uit onze burgemeester en de 3 wethouders van Aa
en Hunze, op de achtergrond mogelijk nog bijgestaan door ons eigen
kookteam. Heel mooi dat ons college deze uitdaging durft aan te gaan!

…… koken met sterren 2018……
Voor de maaltijd op 1 maart hebben zich intussen al bijna het maximale aantal
personen (60) aangemeld. Want de maaltijd van en met B&W, daar wil toch
iedereen bij zijn?!? Aanmelden kan nu alleen nog door te bellen met Roelof
Dilling (0592-501582). Wie het eerst komt …

ATB’en

Vorig jaar zijn we vanuit het sportdorpproject met een atb-groep gestart.
Een groep waarbij gezellig samen fietsen in de mooie natuur rondom onze
woonplaatsen voorop staat.
Zondagmiddag 25 februari staat er weer een tocht gepland.

Iedereen die een keer met ons mee wil fietsen is van harte welkom.
Ook als je (nog) niet over een fiets beschikt kun je mee.
Wij kunnen voor je bemiddelen bij het huren van een fiets en (verplichte)
fietshelm.
We vertrekken om 14.00 uur voor een tocht van maximaal 25 km.
Plaats van vertrek wordt nog bepaald.
Heb je zin om mee te gaan of heb je vragen bel of mail dan even met Aaldert.
Je kunt hem bereiken via: avdt15@hotmail.com of 06-18888691.
Nieuwe outfit!
SGO MB1 hebben 3 februari
jl. hun nieuwe inspeelshirts
gekregen! Zien ze er niet
supergaaf uit?! De meiden
zijn er in elk geval heel erg
blij mee! Met dank aan onze
sponsor Heling & Partners.
En ze brachten geluk! Die
dag weer een mooie 3-0
overwinning op AFC.

Code rood

Column van de Week
door

Jan Harbers
Do ik geboren weur leefden der op de wereld nog gien dree miljard mensen.
Niet dak ze teld heb, zuks kuj tegenwoordig met ’n buustillefoon opzuken. Nog
gien vieftig jaor laoter waren der meer as dubbel zo veul, zes miljard. Op
heden bent er al meer as zeuven en een half miljard.
Ik kom hier op umdat ik veurige week in de kraant las daw mooi op weg bent
naor de tien miljard. Het stuk gung der over of der dan nog genogt te eten zul
wezen veur al dat volk. ’t Gung vanzölf ok over de klimaatverandering en dat
der op heden verscheiden plekken veraandert in woestijn. Ik mus denken aan
wien.
In wien zit alcohol. Vertel mij wat. Die alcohol wordt maokt deur vergisting,
ééncellige organismen vreet de suker die in droevesap zit op en zet dat om in
alcohol (CH3CH2OH) en koolstofdioxide (CO2). Die micro-organismen doet dat
heul effectief, ze vreet der op lös, vermenigvuldigt zich bie ‘t leven en hebt
gien idee van wat heur te wachten stiet. Wij weet dat wal. Der bent maor twee
meugelijkheden. De eerste is dat op een zeker moment de suker op is en dan
gaot ze allemaol van de honger dood. In het tweede geval is der suker genogt
en dan vreet ze gewoon deur. Ze maokt dan met heur vreten aal meer alcohol
tot het op een procent of veertien zit, dan kunt ze der niet meer tegen en
verzoept ze met zien allen in de draank.
Terug naor die tien miljard mensen. Wat stiet oes te wachten? Komt oes net as
bij de micro-organismen totaole undergang in de muite? Is het de hoogste tied
um code rood of te geven? Met zeuvenenhalf miljard mensen naor de
verdoemenis, das nog es wat aans as een beste störm of de Grönninger
eerdbevings. En die kriegt toch ook code rood. Misschien valt ‘t almaol wat
met. Ik weet het niet. Gerust ben ik der niet op.
Lèest zag ik een kaortie van Nederland waor as de krimp op angeven was per
gemiente. Des te groter de krimp des te roder op de kaort. Kiek, dat zul ik toch
aans um doen: des te groter de bevolkingsgrui des te roder en des te groter de
krimp des te gruner. Laow opholden met krimp as iets negatiefs te zien. Ik ben
der wies met. Code gruun veur de krimpgebieden, zij hebt de toekomst. Laot
ik nou net in zun streek wonen. Mooi man!

Bomkrater Grolloërveen
Tijdens de 2e wereldoorlog werden vanuit Engeland veel bombardementen
uitgevoerd op Duitsland. Door slecht weer of omdat zij eerder door Duitse jagers
werden opgevangen, bereikten deze Engelse bommenwerpers hun doelen lang
niet altijd. Ze vlogen dan met hun bommen terug richting Engeland. Vaak
besloten de piloten om hun bommen ergens anders neer te gooien. De reden is
dat de bommenwerpers vaak onvoldoende brandstof hebben om met hun zware
bommenlast terug te keren. De piloten zijn bovendien bang dat ze te langzaam
en te log zijn als ze worden aangevallen door Duitse jagers en ze vrezen voor de
risico's van een landing met volle bommenlast.
Daarom ligt bijv het IJsselmeer vol bommen.

Ook in de omgeving van Grolloo zijn bommen
afgegooid. Door de klap en de druk werd de
grond weggedrukt en ontstond een bomgat of
bomkrater met een diameter van 5 à 10 meter.
In de Staatsbossen zijn enkele kraters
aanwezig, maar door opslag en bomen zijn ze
bijna niet meer zichtbaar.

Bas Luinge heeft het idee geopperd om één van de bomkraters bij het
Grolloërveen en nabij de fietsroute voor het publiek beter zichtbaar te maken.
Door opgroeiende boompjes dreigt deze krater geleidelijk aan het zicht
onttrokken te worden. Zo dicht aan de fietsroute over één van de mooiste
plekjes van Drenthe (de fietsbrug) en op de heen- of terugweg naar/van
herinneringskamp Westerbork is dit een mooie plek om dit stukje historie te
laten zien.

In overleg met Staatsbosbeheer gaat Bas met een aantal vrijwilligers op
maandagmorgen 12 februari aan de slag om het aanwezige opslag te
verwijderen. I.v.m. mogelijke aanwezigheid van explosieven heeft Bas
aangegeven bereid te zijn om als eerste in de krater af te dalen ☺
Mooi initiatief en veel succes mannen!!

VOETBAL
Uitslagen (Zaal):
SGO 1
SGO JO9-1

-

Asser Boys 6
VAKO JO9-1

3-5
Afgelast

Veldvoetbal:
Programma 10 februari:
Thuis:
SGO JO9-1
SGO JO9-2

Uit:
-

Stadskanaal JO9-2
Annen JO9-3

SGO JO7-1
Gieten JO7-1
Ter Apel ’96 FC JO7-1
SGO JO7-1
HHCombi JO7-1G
SGO JO7-1
Deze wedstrijden worden gevoetbald in Hijken.
Programma 11 februari:
Thuis:
SGO 1

-

Borger 2

10.00 uur

Uit:
-

SGO JO9-1
SGO JO9-2

Gieten JO7-1
SGO JO7-1
SGO JO7-1
HHCombi JO7-1G
Deze wedstrijden worden gevoetbald in Ter Apel
Programma 18 februari:
Thuis:
EEC 2

10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur

Uit:

Programma 17 februari:
Thuis:
Rolderboys JO9-1
HHCombi JO9-2

09.00 uur
10.30 uur

09.00 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Uit:
-

SGO 1

10.00 uur

Zaalvoetbal:
Programma 12 februari:
Thuis:
ACV 7

Uit:
-

SGO 1

19.00 uur

VOLLEYBAL
Uitslagen
SGO HS 1 - V.V.B.O. HS 1
SGO XC 1 - Oosterwolde MC 2
SGO MB 1 - AFC MB 2
Animo ’68 DS 3 - SGO DS 1
VCO ’72 DS 4 - SGO DS 2

1-3
3-0
3-0
3-1
Geannuleerd

Programma 5 feb. - 11 feb.
Vrij 09 - 02

19:30 SGO DS 2 - VCO ’72 DS 4
Aanwezig
Zaaldienst
Scheidsrechter

: 18:45 uur
: Eline
: Nathalie Kulker

Bardienst: Judith Tjassens
Vrij 09 - 02

21:00 SGO DS 1 - Animo’68 DS 3
Aanwezig
: 20:15 uur
Zaaldienst
: Roelie
Scheidsrechter
: Eldina

Bardienst: Leonie Heiminge
Vrij 09 - 02

Vrij 09 - 02

19:00 AFC HS 1 - SGO HS 1
Sporthal
Vertrek
Vervoer

: Steegdenhal, Appelscha
: Onderling regelen
: Onderling regelen

21:00 AFC HS 2 - SGO HS 2
Sporthal
Vertrek
Vervoer

: Steegdenhal, Appelscha
: Onderling regelen
: Onderling regelen

Zat 10 - 02

09:30 Sudosa Desto N3 8 - SGO N3 1
10:00 SGO N3 1 - Sudosa Desto N3 6
10:15 SURF N3 1 - SGO N3 1
Sporthal
: Sportcentrum Leek
Vertrek
: Ouders regelen onderling
Vervoer
: Ouders regelen onderling

Zat 10 - 02

13:30 AFC XC 1 - SGO XC 1
Sporthal
Vertrek
Vervoer
Spelers B

Zat 10 - 02

:
:
:
:

Steegdenhal, Appelscha
12:15 uur
Familie Dikland en Lensen
Jennifer en Anika

16:30 DIO Oosterwolde MB 2 - SGO MB 1
Sporthal
: Laco Boekhorst Sportcomplex,
Oosterwolde (FR)
Vertrek
: 15:15 uur
Vervoer
: Familie Kippers, Kuiper en Greveling

VLAGGENSCHIP SGO LAAT KOPLOPER ONTSNAPPEN IN
VOLLEYBALKRAKER

De volleybalmannen van SGO hebben vrijdagavond 2 februari in het Markehuis
net niet weten te winnen van koploper VVBO. In een spannende en vermakelijke
pot volleybal deden beide ploegen dit keer weinig voor elkaar onder. Maar in de
eerste en vierde set vergat SGO zichzelf na prima spel te belonen waardoor
VVBO er als een dief in de nacht met de zege vandoor ging.
De eerste wedstrijd tegen de lijstaanvoerder verliep voor SGO vrij rampzalig en
de heren waren dan ook gebrand op sportieve revanche. Dat moest dan zonder
aanvoerder Richard gebeuren en ook Martin was niet geheel okselfris van zijn
weekje wintersport teruggekeerd. Hij en Erik begonnen op de bank en dus mocht
het resterende zestal de volleybalstrijd aanbinden met de gewiekste mannen uit
Barger-Oosterveld. SGO begon overtuigend aan het duel. Sanne en Rudie waren
lekker op dreef en ook midaanvallers Folkert en Wilko scoorden de nodige
punten. Setwinst leek dan ook in de maak, maar VVBO bleef knap in de set
hangen en kwam zelfs terug tot 24-23. SGO mistte ook het tweede setpunt en
de gasten profiteerden optimaal door de set alsnog te winnen met 26-24. SGO
ging echter niet bij de pakken neer zitten en nam het goede gevoel van het
begin van de wedstrijd mee naar de tweede set. Erik kwam de gelederen
versterken en de thuisploeg zette de bezoekers meteen weer onder druk met
prima aanvalsspel. De groenhemden kwamen op 21-17 en lieten dit keer niets
meer aanbranden en wonnen de set met 25-22. Dat gaf de burger weer moed
zou je zeggen, maar in het derde bedrijf gaf SGO opeens niet thuis. Ondanks een
snelle 2-0 voorsprong voor de gastheren liep VVBO eenvoudig weg van SGO en
die vroege schade konden de groen-zwarten helaas niet meer tijdig repareren.
Meerdere wissels en time-outs mochten echter niet baten, want de Emmenaren
wonnen deze ietwat merkwaardige set ruim met 25-14.
Gelukkig wist SGO in set vier de knop weer om te zetten. Sanne bleef maar
scoren op de buitenkant en ook blokkerend waren de gastheren prima bezig. De
slimme en ervaren aanvallers van VVBO moesten dan ook alles uit de kast halen
om bij te blijven in deze set. Dat lukte ze deels, want SGO kwam op 24-22 en
een vijfde set leek in de maak en dat verdiende deze pot eigenlijk ook wel. Maar
juist op het beslissende moment haperde de aanvalsmachine van SGO even en
VVBO rook zijn kans. De ploeg kwam terug tot 24-24 en kreeg zelfs een
wedstrijdpunt, maar SGO sloeg dat weg zodat het 25-25 werd. Bij de laatste
punten waren de gasten net even wat gelukkiger dan SGO en met een geplaatste
SGO-aanval die net buiten de lijnen belandde was het pleit alsnog in het voordeel
van de toekomstig kampioen beslecht.
Al met al kan SGO toch terug kijken op een goede wedstrijd waarin de huid duur
werd verkocht. Vrijdag 9 februari a.s. mag SGO om 19.00 uur de degens kruisen
met naaste concurrent AFC in Appelscha.

He’j ’t al heurd?
door
Bas Luinge en
Roelof Dilling

Ted en Feika
Op bezoek in Papenvoort

Op een donkere en druilerige dinsdagavond rijden wij naar Papenvoort. De
buurtschap Papenvoort is aan het eind van de 19e eeuw ontstaan door
ontginning van het Rolderveld. In de geschiedenis vinden we dat Papenvoort
in 1634 al vermeld is. De naam Papenvoort komt van voorde (doorwaadbare
plaats in een rivier) en paap (rooms-katholieke geestelijke). De koppeling
van beide woorden lijkt gemaakt toen een paap in het Andersche Diep is
verdronken. “Na bezoek aan café Halfweg?” denken wij. Of was er in die tijd
ergens een stille knip?

….. Papenvoort rond 1900 ……

Als wij tegen achten de oprit bij Ted en Feika Zuidgeest op nr 6 oprijden, is
onze eerste vraag aan Ted of er in het schuurtje een clandestiene stokerij
voor de paap zit. Dit blijkt niet het geval. Ted loodst ons in het donker naar
de achterdeur van het huis. Jammer dat het donker is, want een blik op het
terras leert ons dat dit een mooie plek is om zomers lekker in het zonnetje te
zitten, met een prachtig uitzicht op de weilanden en het Andersche Diep.

… zo was het …

… zo is het nu …

Binnen treffen wij Feika. Wat een prachtige woning, goed geïsoleerd ook,
want het verkeer op de Borgerderstraat is binnen niet te horen. Zoals
gebruikelijk heeft Bas meer aandacht voor de lekkere koeken op tafel. Met
een kop thee of koffie erbij kunnen we los. Ted vertelt.
‘Ik kom uit het Westland, om precies te zijn uit Monster, het land van de
tuinders. Feika is geboren in Haarlem, maar haar roots liggen in Nieuw-

Buinen. Ted heeft nog even gewerkt als tuinder, maar besloot toch om
tandarts te worden. Hij werd een paar keer uitgeloot op de universiteit, maar
uiteindelijk lukte het in Groningen om daar tandheelkunde te studeren.’
Feika vult de kopjes nog een keer en Bas stort zich op de koeken. Hij ziet dat
Ted en Roelof de koeken links laten liggen, en neemt er meteen twee! Ted
gaat verder.
‘Na mijn studie als tandarts, had ik niet direct werk en besloot toen om bij
Van Boeijen in Assen één dag per week een stage als kindertandarts te
volgen. Na 3 jaar Hoogezand begon ik in 1990 een praktijk in Midwolda en
Nieuwolda. In 2011 ben ik daar gestopt.
Op dit moment ben ik tandarts in de gehandicapten- en ouderenzorg. Feika is
mijn assistente. Wij houden praktijk in het Martini ziekenhuis in Groningen,
het WZA, Visio De Brink in Vries en de Trans in Nooitgedacht.’
‘Sinds 2002 wonen Feika en ik op Papenvoort en hier voelen wij ons thuis.
Vanuit Assen zochten wij een plekje op het platteland met een boomgaard en
een moestuin en wij kwamen onafhankelijk van elkaar uit op Papenvoort. Met
de buurtgenoten hebben we veel en leuk contact. Onze buurtvereniging is
actief en 4 à 5x per jaar hebben we een activiteit (pubquiz, spelletjesdag,
fietsen met de boswachter = Jt Dokter). Verder 1x per maand een
buurtborrel bij manege Heikens. Papenvoort is een hechte gemeenschap en
zoals overal, staat en valt dat ook hier met actieve mensen.’ Ongetwijfeld
vervult Ted met zijn enthousiasme hierin een belangrijke rol, denken wij.
‘De meesten in de buurt zijn de 50 gepasseerd. Bij deze mijlpaal wordt
steevast een stropop in de tuin geplaatst. Feika hoopte deze
“publiekstrekker” te ontwijken door enkele dagen naar Göteborg te gaan. Bij
thuiskomst werd ook zij verwelkomd door een grote pop. De Naoberschap op
Papenvoort verzaakte niet. Zo is er op Papenvoort ook een buurtApp
geactiveerd. Bij verdachte waarnemingen gaan hierop waarschuwingen uit.’
Op Papenvoort zijn best nog wel wat
wensen voor verbetering waarvoor
Ted zich sterk maakt en die hebben
vooral te maken met de wegen en
het verkeer. De secundaire wegen
zijn niet zo goed (Minhaar) en de
Borgerderstraat zou verkeersluw
worden (door verbreding N33). Dat
is niet gelukt en de provincie wil er
geen 50 of 60 km weg van maken.
Bij Nooitgedacht zijn 2 drempels in
de weg gelegd. Waarom niet op Papenvoort? Als klap op de vuurpijl werden
lantaarnpalen weggehaald. Ook het groenbeleid langs de secundaire wegen
kan beter.

Door de lekkere Irish coffee bij café Hofsteenge kwamen Ted en Feika vaker
in Grolloo. ‘Dat dorp heeft mijn voorkeur’, zegt Ted, ‘het is een toegankelijk
en gemoedelijk dorp. De verbinding tussen Papenvoort en Grolloo zit vooral
in de kinderen die de basisschool in Grolloo bezoeken. In korte tijd zijn er
hier toch weer 4 kinderen geboren.’ Intussen maakt Ted deel uit van de
VDGO. ‘Een leuke club en we hebben een klik met elkaar.’ Van daaruit maakt
Ted zich sterk voor glasvezel.
Hij steekt veel tijd en energie in het collectief van 9 dorpen in het zuidwesten van Aa en Hunze, NaobersVerglAazen. Met name het buitengebied
van deze dorpen heeft veel problemen met internet. In deze tijd van vrije
marktwerking pakken de grote bedrijven (KPN, Ziggo, Tele2/T-Mobile) de
interessante dichtbevolkte gebieden en de rest is min of meer op zich zelf
aangewezen. Helaas durft/kan de overheid hierop niet ingrijpen. Gelukkig zijn
er dan vrijwilligers als Ted die deze problematiek enthousiast oppakken. Het
gewenste aantal intentieverklaringen (>70%) is binnen en de volgende stap
is nu in voorbereiding.

… Papenvoort scoort 100% intentieverklaringen!!! …

We krijgen het nog even over de hobby’s. ‘We mogen graag tuinieren en ook
samen wandelen en op de ATB’, geeft Ted aan. ‘Verder motorrijden en tennis.
Vakanties brengen we vaak door in Engeland, Ierland en Scandinavië’.
De avond is al een eindje gevorderd. Wat een enthousiaste en toch ook
bescheiden man, die Ted, zeggen we tegen elkaar als we terugrijden. Wat
ons ook opvalt is die bloeiende buurtvereniging. Een keertje langsgaan op de
buurtborrel bij stal Heikens lijkt ons wel wat. We wachten de uitnodiging af ☺
En laten we met elkaar toch vooral de initiatieven van Ted en zijn
glasvezelclub steunen vanuit de grotere kernen als Grolloo, ook al is daar de
problematiek minder groot dan bijv in Papenvoort en Vredenheim. Wat ons
betreft mag dat “K” van KPN af, vanaf nu is het “Koninklijke Ted”!
Oh ja, Feika wilde liever niet op de foto. Ze geeft de voorkeur aan een aparte
fotoshoot in een volgend sportblad. Doen we Feika!

