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Column Dick Oelen
Uit de Oude Doos: 1993
Bomkrater update
VDGO- nieuws
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Koken met Sterren
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VVV-activiteiten 2018
NL DOET
Triatfun 17/6

Voor de agenda:
•
•
•
•
•
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10/3: NL DOET
10/3: oud papier
13/3: ALV VDGO
17/3: Kleine Moere Cross
19-24/3: collecte
reumafonds
25/3: ATB-tocht
26/3: Grolloo Zorgt
27/3: AB Markehuis
01/4: Neutieschiet’n
02/4: eieren zoeken
02/4: Paasvuur
05/4: Dorpsmaaltijd

Inlevering kopij voor het sportblad
* bij voorkeur zondagavond 22.00 uur, evt. uiterlijk maandagavond 18.00 uur.
* digitaal per e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl (voorkeur!)
* op papier: Zuiderstraat 21 Grolloo
Klachten over bezorging:
Van welke aard dan ook, s.v.p. contact opnemen met: Annemay Bock,
telefoon: 06 14 355 833, e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl.
Contactpersonen SGO
Naam

(e-mail) adres
@sgogrolloo.nl

Telefoonnummer

Hilbert Stel

Voorzitter SGO

voorzitter@

06-24929295

Annemay Bock

Secretaris SGO a.i.

secretaris@

06-14355833

Anouck Schuitema

Penningmeester SGO

penningmeester@

06-22695835

Bouwe de Boer

Ledenadministratie

ledenadministratie@

0592-501564

Annelies Klaassen

Volleybal (senioren)

volleybal@

0592-269634

Richard Heling

Volleybal (jeugd)

volleybal@

06-51575705

Eldina Everts

Wedstrijdsecretaris
volleybal

wedstrijdvolleybal@

Rick Tjassens

Voetbal (senioren)

seniorenvoetbal@

Mariska Jagt

Voetbal (F-jeugd)

jeugdvoetbal@

(0592)501394

Rick Tjassens

Wedstrijdsecretaris voetbal

wedstrijdvoetbal@

06-53603997

Marieke Schamper

Gymnastiek

gymnastiek@

06-51196888

Albertien Jansen

Gymnastiek

gymnastiek@

06-30091547

Roelof Dilling

Loopgroep

loopgroep@

Jan Postema

Loopgroep

loopgroep@

Emke de Weerd

Supportersvereniging

supportersvereniging@

Arjen Zeewuster

Sponsoring

sponsoring@

Markehuis

Clubhuis/sportzaal/velden

De Pol 4 Grolloo

0592-501307

Vergaderdata bestuur SGO (locatie Markehuis, 20.00 uur)
Dinsdag 3/10
Dinsdag 19/12
Donderdag 11/1
Donderdag 22/2

donderdag 29/3
donderdag 24/5
donderdag 21/6
dinsdag 10/7 (ALV)

Sportdorp Grolloo
Agenda komende weken

7 mrt
08:30 uur
Fitness
8 mrt
18:00 uur
Fitness
9 mrt
08:30 uur
Fitness
12 mrt
18:00 uur
Fitness
17 mrt
14:00 uur
Kleine Moere Cross
25 mrt
08:30 uur
ATB-tocht (vanaf Markehuis)
5 apr
17:00 uur
Dorpsmaaltijd
Verder wandelen: elke maandag- en woensdagavond vanaf 18:45 uur bij
Kapsalon Janny

Burgemeester en wethouders verzorgen dorpsmaaltijd
Gezellig en lekker!
Onze burgemeester de heer Piet van Dijk gaf
op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Aa en
Hunze aan graag bij mensen thuis aan te
schuiven bij een maaltijd en dan bij te praten.
Onder aanwezigen uit Grolloo is toen het idee
ontstaan om de rollen om te draaien: wij
nodigen burgemeester en wethouders uit om
bij ons te komen koken en vervolgens mee te
eten bij de dorpsmaaltijd.
Heel mooi dat het college deze uitdaging heeft
opgepakt!
Eén voor één druppelden de collegeleden
donderdagmiddag binnen in Het Markehuis.
Wethouder Henk Heijerman nam de leiding in de
keuken. Het menu bestond uit stamppot boerenkool
(mous) met gort en zure haring. Collega wethouder
Co Lambert sloot aan en in eendrachtige
samenwerking werd de stamper gehanteerd.

Langzaam aan sijpelde het bericht door dat wethouder Harry Dijkstra zijn
uiterste best
deed om vanuit Bulgarije op tijd in Grolloo te zijn. Door files onderweg lukte
dat helaas niet. De burgemeester deed zoals van een burgemeester verwacht
mag worden. Hij overzag het geheel en hield afstand tot de uitvoering. Bij de
deur verwelkomde hij elke gast en zorgde er tevens voor dat iedereen zijn
bijdrage aan de maaltijd voldeed.

Iets na zessen werd de maaltijd door het college opgeschept voor de 60
aanwezigen. Onder het eten werd er gezellig met elkaar gepraat en er is veel
gelachen. Het toetje bestond naar keus uit rijstepap of karnemelksepap
(“soepenbrij”). En de maaltijd was heerlijk, zo lieten de deelnemers duidelijk
weten. Dikke complimenten voor het college van Aa en Hunze!!

Opvallend was de onderlinge rolverdeling binnen het college. Er werd als team
gewerkt en – zoals de burgemeester aan het eind opmerkte - “Harry wij
hebben weer andere kwaliteiten.”

Vanaf het begin heeft Rosanke zich ingezet
voor de dorpsmaaltijd. Hiermee is zij onlangs
gestopt. Bedankt Rosanke voor jouw
betrokkenheid en inzet!

De volgende dorpsmaaltijd, de laatste voor
de zomerperiode, is op donderdag 5 april.
Aanmelden kan alweer via de intekenlijst
op de bar in Het Markehuis
Oh ja …… en Henk won de hoofdprijs met de
verloting!

Er wordt a.s. zaterdag 10 maart oud papier gehaald.
Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld of in dozen verpakt aan de weg
zetten?
Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim
(tussen 9.00 en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de ouders. We verwijzen
hiervoor naar het schema in de schoolgids.
De containers van Grolloo zullen tot nader bericht weer bij school staan.
Wij willen u graag nog wijzen op de mogelijkheid om oud papier in te leveren buiten de
vaste ophaaldagen om. Mocht u tussendoor oud papier kwijt willen, dan kan dat in de
container die bij de Welkoop staat. Ook de opbrengst van het papier dat hierin wordt
verzameld, komt ten goede aan de school.
We danken u alvast weer voor uw medewerking.
Contactpersoon: Coördinator container is telefonisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00
uur op het nummer 06 – 18312477

Namens de oudervereniging
OBS “De Drift”

Diana Leeuwerik

Vereniging Dorpsbelangen
Grolloo en Omstreken

KvK nr. 40048381
Secretariaat: Zuiderstraat 21
9444 PJ GROLLOO
tel.: 0624929295
E-mail: secr.vdgo@grolloo.com

Waarover spraken zij…
Algemene Ledenvergadering VDGO - 13 maart
Op dinsdag 13 maart 2018 vanaf 20:00 vindt in het Markehuis weer de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering plaats van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo
en Omgeving. De agenda voor deze vergadering en het verslag van de vorige
ALV vindt u op www.grolloo.com. De deuren van het Markehuis zullen tegen
19.45 uur open gaan. Zoals altijd staat de koffie klaar.

NLdoet - 10 maart
Op zaterdag 10 maart doet VDGO mee aan ‘NLdoet’. NLdoet is een jaarlijks
terugkerend landelijk evenement. Tijdens NL Doet doen vele tienduizenden
Nederlanders vrijwilligerswerk, iedereen kan meedoen. VDGO wil dit jaar
gebruiken om een aantal monumenten en evenementen borden schoon te
maken. Tevens zullen we de dag gebruiken om nieuwe bewoners kennis te laten
maken met VDGO.

Paasvuur

Zoals u het wellicht al hebt gezien, komt Pasen dit jaar redelijk vroeg. De Eerste
en Tweede Paasdag vallen dit jaar namelijk op 1, respectievelijk 2 april. Voor
het komend Paasvuur kunt u op de volgende dagen snoeiafval (geen stobben)
storten:
Vrijdag 23 maart, zaterdag 24 maart, vrijdag 30 maart en zaterdag 31
maart.
U kunt op de bovenstaande dagen uw snoeiafval kwijt van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 16.00 uur. Het paasvuur zal maandagavond 2 april worden
ontstoken.
Noteer de data alvast in uw agenda!

AED en Kinder-EHBO

Bij voldoende deelname willen we in het voorjaar weer starten met:
·
een beginnerscursus reanimatie en AED-bediening, voor leden
VDGO die zich na de cursus ook inschrijven bij Hartslag.nu en
daardoor een bijdrage leveren aan het dorp is deze cursus gratis.
·
Een kinder-EHBO-cursus, de kosten van deze cursus bedragen
€ 20,Voor info en opgave Alie Jobing: 06-15163636

Uitnodiging Informatiebijeenkomst
Namens de VDGO nodigen wij u uit voor een
informatiebijeenkomst over “Grolloo Zorgt” op
Maandagavond 26 maart a.s.
Aanvang 20:00 uur
Locatie: “Het Markehuis”
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19:30 uur Inloop
20:00 uur - Opening door voorzitter VDGO Hilbert Stel
- Ontwikkelingen in de Zorg en rol Gemeente – Harry Dijkstra
(wethouder Aa en Hunze)
- Toelichting project Grolloo en Behoeftepeiling (doel en aanpak) –
Roelof Dilling (lid projectgroep Grolloo Zorgt)
- Uit de praktijk van de dorpscoördinator – Jacomijn de Jong
(dorpscoördinator Hollandscheveld)
21:00 uur

Korte pauze
- Wonen, stand van zaken boerderij De Pol 6 – Richard Heling (lid
projectgroep Grolloo Zorgt)
- Afsluiting. Gelegenheid voor informeel praatje met betrokkenen

Behoeftepeiling “Grolloo Zorgt”
De projectgroep “Grolloo Zorgt” wil datgene bieden waaraan u behoefte
heeft. Dat is namelijk van groot belang voor de keuzes die de projectgroep
moet maken. Wat doen we wel en wat niet, wat doen we eerst en wat later.
Ook wil de projectgroep graag weten waarmee u ons als vrijwilliger kunt en
wilt steunen.
Partijen die ons project medefinancieren of moeten goedkeuren, vragen ons
ook om de behoeftes m.b.t. zorg in Grolloo en Omstreken in beeld te
brengen. Daarom verspreiden wij huis-aan-huis een behoeftepeiling
/enquête. Het invullen van deze behoeftepeiling kost ongeveer 15 minuten.
Door deze enquête in te vullen helpt u ons geweldig!!
Wij hopen op een hoge respons. Daarom werken wij met contactpersonen
per straat. Zij zijn beschikbaar voor eventuele vragen en ook komen zij de
ingevulde enquête bij u ophalen.
Verspreiding van de enquêtes vindt plaats tussen 20 en 24 maart en ze
worden bij u thuis opgehaald tussen 28 maart en 1 april.
Uw medewerking is van groot belang voor het slagen van dit
project. Alvast bedankt daarvoor!

Kom in beweging en Triatfun!
Op zondag 17 juni organiseren wij voor de 2e keer de triatfun Cross Triatlon.
Plaats van handeling voor deze recreatieve crosstriatlon is het natuurgebied rondom
het Loomeer.
Als je wilt kennismaken met een cross triatlon kun je kiezen voor de enkele afstand
die bestaat uit 350 meter zwemmen in het Loomeer, 10 km mountainbiken richting
het zwatte water en als afsluiting een crossloop van 5 km door natuurgebied de
Tweelingen. Wil je als geoefend sporter meer uitdaging, dan kun je kiezen voor de
dubbele afstanden. De start is om 10.00 uur
Wil je mee doen maar doe je liever een of twee onderdelen ,doe dan mee als duo of
trio.
Vanwege het recreatieve karakter en de kwetsbaarheid van het natuurgebied kunnen
er per afstand maximaal 40 personen starten.
Wij zouden het mooi vinden als vele van jullie deelnemen aan dit prachtige sportieve
evenement waarvan de organisatie in handen is van Stefan Ottens, Aaldert van der
Tuuk en Zeger Zeilemaker. Daarbij worden we ondersteund door De
Belangenvereniging Schoonloo, Staatsbosbeheer, Sportvereniging SGO en de
gemeente Aa en Hunze.
Je kunt ons volgen via : www.facebook.com/triatfun
De inschrijving is al gestart. Aanmelden kan via email: triatfun@gmail.com De kosten
zijn €12,50 voor individuele deelname en €15,00 en €17,50 voor duo’s en trio’s.
In de periode tot 17 juni zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden over het
verloop van de organisatie. Daarnaast gaan we ook regelmatig tips geven over een
triatlon in het algemeen, trainingen, voeding of andere leuke evenementen.
Je kunt bij ons op 3 manieren actief in beweging komen!
Als eerste door je op te geven als sporter/deelnemer. Maar ook door je op te geven
als vrijwilliger en ons op zaterdag en/of zondag te helpen met de opbouw, op de
wedstrijddag ,of het opruimen. Het kost je maar een paar uurtjes en je maakt
daarmee het sporten voor vele mensen mogelijk.
Als derde kun je op 17 juni naar het Loomeer komen om daar de sporters luidkeels
aan te moedigen.
Kortom : iedereen kan die dag bewegen !
Ook als vrijwilliger kun je aanmelden via : triatfun@gmail.com
Onze eerste tip is de atb groep die is ontstaan uit het sportdorp initiatief.
Wil je een keer meefietsen laat dat dan weten aan Aaldert: 0618888691.
Wij wensen jullie veel succes met je voorbereiding en zien je graag op 17 juni als
sporter, vrijwilliger of als publiek.
Stefan, Aaldert en Zeger

Knappe koppen zonder
boerenverstand

Column van de Week
door

Dick Oelen

In het jaar 1876, het jaar waarin het eeuwfeest van de Verenigde Staten plaatsvond, wees men
een nieuw gemeentehuis voor de stad Buffalo aan. Het was een grijs, granieten gebouw, Old
County Hall geheten. Tussen dat moment en de inwijding van het huidige gebouw
verviervoudigde de bevolking zich en in 1920 erkende men dat men een nieuw stadhuis nodig
had. In 1932, het jaar dat de stad zijn honderdste verjaardag vierde werd het gebouw ingewijd.
Het werd een prachtig gebouw, van ruim 100 meter hoog met vele gebreken. In prachtige
marmeren zuilen van over de 100 kilo had men een uitholling gemaakt, die diende als asbak.
Maar hoe moesten die vervolgens worden geleegd? Daarover had men vergeten na te denken.
Al tijdig had men voor de directe omgeving duizend jonge bomen ingekocht, die later uitgeplant
zouden worden. Doordat de bouw niet vlot verliep, konden de bomen nog niet worden verplant
en groeiden in en aan elkaar vast. Uiteindelijk moesten ze allemaal worden gerooid en werden
nieuwe, jonge bomen geplant.
En doordat men de hoogste verdiepingen te nauw afbouwde, kon men de liftkoker tot de 25 e
etage afbouwen.
Opeens viel de elektronica uit in de 12 Amerikaanse F-22 Raptor-gevechtsvliegtuigen, die op 24
februari 2007 hun eerste internationale vlucht maakten van Hawaï naar Okinawa in Japan. Toen
ze boven de Stille Oceaan de datumgrens passeerden, gingen alle systemen plat doordat de
programmeurs daarmee geen rekening hadden gehouden. Systemen vielen uit en navigeren was
niet meer mogelijke. De piloten volgden tankvliegtuigen terug naar Hawaï, waar het zicht
gelukkig goed genoeg was om handmatig te landen.
Op 22 juli 1962 vloog de NASA-ruimtesonde Mariner 1 van 80 miljoen dollar opeens de verkeerde
kant op. Dat kwam door een schrijffout in de computerinstructies, waar een streepje boven een
R ontbrak in een van de wiskundige formules.
Moeiteloos kunnen nog honderden van deze “situaties” uit heden en verleden worden aangetipt.
Prachtige projecten, veelal met de beste bedoelingen ontworpen en uitgevoerd door knappe
koppen, vaak zonder het gezonde boerenverstand daarbij aan te zetten. De eigen bevolking
draait vervolgens veelal op voor de extra kosten, die worden gemaakt om het imago van het
project niet te veel te doen schaden en doorgang te laten vinden.
Hoe ik hierop kom, vraagt u zich af?
Begin februari zag ik op RTV Drenthe een boeiende reportage over een prachtige,
schuinoplopende wielerbaan, die van prachtig en snel parket was voorzien. De baan aan de rand
van het Asser Bos oogstte bij de opening in 2016 alle lof bij renners en publiek en ook
bestuurders bleken destijds in hun nopjes met deze landelijke trekpleister in Assen. Er was in
vlot tempo met eigen geld toch maar een prachtige, open wielerbaan gerealiseerd, die zeker
voor nieuwe wereldkampioenen uit Assen en omgeving ging zorgen.
“Helaas” zo gaf de voorzitter van de regionale Stichting Wielercentrum aan, “bleek de prachtige,
2,7 miljoen euro kostende baan niet op de natter wordende omstandigheden voorbereid”. Door
het ontbreken van een dak was het hout het merendeel van het jaar spekglad en kon er
nauwelijks gebruik van de baan worden gemaakt. De baan zou zelfs in verval geraken.
De voorzitter heeft inmiddels goede hoop dat het gezonde verstand zegeviert en dat er dus een
dak boven de baan komt en dat er aan de binnenkant een anticondensdoek kan worden
gerealiseerd, zodat er tijdens het gehele jaar heel hard kan worden gereden!
Toch jammer dat het boerenverstand ook in Assen niet eerder bleek ingeschakeld!

VOETBAL
Uitslagen (veld):
SGO 1

-

Gasselternijveen 2

afgelast

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

Uit:
-

Beilen JO9-1
VAKO JO9-3

09.00 uur
10.30 uur

SGO JO7-1
Gieten JO7-1
Gasselte JO7-1
SGO JO7-1
HHCombi JO7-1G
SGO JO7-1
Deze wedstrijden worden gevoetbald in Grolloo

10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur

Programma 11 maart:
Thuis:
SGO 1

Uit:
-

Roswinkel Sp. 2

10.00 uur

Zaalvoetbal:
Programma 5 maart:
Thuis:
SGO 1

Uit:
-

ACV 6

21.00 uur

Veldvoetbal:
Programma 17 maart:
Thuis:
SGO JO9-1
LTC JO9-3

Uit:
-

LEO (Loon) JO9-2
SGO JO9-2

09.00 uur
10.00 uur

Gieten JO7-1
SGO JO7-1
SGO JO7-1
Gasselte JO7-1
SGO JO7-1
HHCombi JO7-1G
Deze wedstrijden worden gevoetbald in Gieten

09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur

Programma 18 maart:
Thuis:
Buinerveen 2

Uit:
-

SGO 1

10.00 uur

Zaalvoetbal:
Programma 13 maart:
Thuis:
Fit Boys 5

Uit:
-

SGO 1

19.00 uur

Uit de Oude Doos
Voetbal 1993
Het fijne van deze foto is niet bekend, maar het lijkt op een wedstrijd tussen
vaders en zoons. Laat maar weten wie als winnaars het veld verlieten of is de
wedstrijd in een vredelievend gelijkspel geëindigd? ☺

Achterste rij van L naar R:
Harm Jansen, Jan Hendrik Klaassens, Roel Venekamp, Jan Uildriks, Gerrit
Hietbrink, Jan Postema, Niekus Veenstra
Tweede rij van L naar R:
Ton Jansen, Johan Klaassens, Gert Jan Hietbrink, Martijn Postema, Richard
Venekamp, Martin Uildriks, Bonne Veenstra
Op de voorgrond:
Jaap Oldejans en Hendrik Pronk

Meer foto’s of dia’s zijn welkom: Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl

VOLLEYBAL
Uitslagen
En Bloc DS 3 - SGO DS 2
Tyfoon DS 2 - SGO DS 2

4-0
3-1

Programma 05 mrt - 11 mrt.
Vrij 09-03

19:00

Smash MB 2 - SGO MB 1
Sporthal
: Drenthehal, Beilen
Vertrek
: 18:00
Vervoer
: Familie Poot en Oosting en Nathalie

Vrij 09-03

19:00

Quinto DS 3 - SGO DS 2
Sporthal
: Borkerkoel, Westerbork
Vertrek
: Onderling regelen
Vervoer
: Onderling regelen

Vrij 09-03

19:30

SGO HS 2 - Fama HS 2
Aanwezig
: 18:45 uur
Zaaldienst
: Martin Eggens
Scheidsrechter
: Folkert de Boer

Bardienst: Olaf Olsman
Vrij 09-03

21:00

SGO HS 1 - VCM HS 1
Aanwezig
: 20:15
Zaaldienst
: Eddy Barelds
Scheidsrechter
: Jan de Weerd

Bardienst: Rienko Klok
Zat 10-03

16:00

vv Rolde DS 3 - SGO DS 1
Sporthal
: De Boerhoorn, Rolde
Vertrek
: Onderling regelen
Vervoer
: Onderling regelen

Zat 10-03

16:30

SGO XC 1 - DIO Oosterwolde MC 3
Aanwezig
: 15:45 uur
Zaaldienst
: Anika en Esther
Scheidsrechter
: Egbert Lensing
Spelers B
: Aniek en Mara

Bardienst: Familie Dikland

het markehuis
De Pol 4, 9444 XE
Grolloo
0592 501307

NL DOET 2018: DE HANDEN UIT DE MOUWEN!
Op zaterdag 10 maart a.s. is de landelijke actie NL Doet van het Oranje
Fonds. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook Het
Markehuis in Grolloo doet weer mee! We kunnen daarbij weer helpende
handen gebruiken.
We starten om 9.00 uur en stoppen zo rond 15.00 uur. Aan de vrijwilligers
worden de natjes en droogjes aangeboden, incl. gezamenlijke lunch in Het
Markehuis van alle deelnemende verenigingen en organisaties in Grolloo.
Scholieren kunnen deze dag gebruiken om uren te scoren voor hun
maatschappelijke stage, dus meld je snel aan!
U kunt zich tot uiterlijk 8 maart a.s. aanmelden per
e-mail of telefoon (zie hieronder) of via de website
van
het
Oranje Fonds
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken. Even
melden bij het bestuur of de beheersters
van Het Markehuis mag natuurlijk ook. Laten we er weer een
gezellige en nuttige dag van maken!
Ina Reinders-Meursing, secretaris St. Het Markehuis
secretariaat@markehuis.nl

~ gsm 06-23057900

Collecte Reumafonds
Reuma is een ziekte die vele vormen kent. Het is
een ernstige ziekte die, vaak al op jonge leeftijd,
dramatische gevolgen kan hebben.
Er wordt hard gewerkt om door middel van
onderzoek middelen te vinden die kunnen
helpen het leven dragelijk te maken. Middelen die
soms zelfs genezing kunnen brengen.
Dit alles kost veel geld dat voor een gedeelte via belastinggelden door ons allen
wordt opgebracht. Echter: de werkelijke kosten overstijgen die mogelijkheden.
Het Reumafonds stelt zich dan ook ten doel zo veel als mogelijk een bijdrage te leveren
aan nieuwe ontwikkelingen. Niet met duur betaalde managers aan het roer maar samen
met eenvoudige collectanten die uit uw eigen gemeenschap komen en het doel
ondersteunen met hun inzet.
In de week van 19 t/m 24 maart zullen deze collectanten bij u langs komen.
Stel hen niet teleur, dan heeft u een belangrijk aandeel in de bestrijding van reuma !

De plannen voor 2018
Ook het komende jaar wil de Vereniging voor
Volksvermaken weer van alles organiseren. We doen ons
best om daarbij alle leeftijden iets te bieden, al zijn alle
activiteiten natuurlijk voor iedereen bedoeld.
Hieronder staat het overzicht voor 2018. Mocht je ideeën hebben voor andere of nog
meer leuke activiteiten, laat het vooral weten of doe mee. We kunnen nog wel een
paar mensen gebruiken!

✓
✓
✓
✓
✓

Zondag 1 april: Neutieschietn
Maandag 2 april: Eieren zoeken
Zaterdag 28 april: De bloemetjes gaan weer naar buiten
Dinsdag 26 tot vrijdag 29 juni: Avondwandelvierdaagse
Laatste weekend van juli is weer het Zomerfeest, met op
• Vrijdag 27 juli: Zero disco
• Zaterdagavond 28 juli: Volksspelen
• Zondag 29 juli: Markt
✓ Zondag 21 oktober: Herfstwandeltocht
✓ Zaterdag 3 november: Spooktocht (ism de jeugdsoos)

Stoeptegels over?
Komende zaterdag tijdens NL Doet worden er naast de school moestuintjes
aangelegd. We beginnen die dag met het verwijderen van een paar bosjes, het
plaatsen van een hek en het aanleggen van een paar looppaadjes.
Voor die looppaadjes hebben we nog 150 stoeptegels
(30x30) nodig. Mocht je dat toevallig over hebben of
iemand kennen die dat over heeft, neem dan contact
op met Corine van der Heide
(corinevanderheide@gmail.com) of Jan-Peter
Hofsteenge (jphofste@hotmail.com).

Bomkrater met infobord

Intussen is bij de bomkrater een keurig infobord geplaatst. Ziet er netjes uit!

Voor de voorjaarsvakantie stond in het
SGO-blad een artikel over Willem en
Dinie Hadders, die na 50 jaar Grolloo
gaan verruilen voor Nieuwe Pekela.
Hun nieuwe adres is:
Fam. Hadders
Prunuslaan 80
9663 CW Nieuw Pekela.

