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In dit nummer o.a.:  

• Verslag ALV 10/7 

• Column Egbert Meijers 

• Uit de Oude Doos ‘55 

• Wandel-/fietskaart 

• Veilingnieuws 

• Zomerfeest Grolloo 

• Dorpsfeest Schoonloo 

• Markehuis – sluiting en 

bloedprikken 

• Vriendenkring 

• Wegwerkzaamheden  

 

 

 

Voor de agenda:  

• 29/7: Zomermarkt Grolloo 

• 13-17/8: geluksweek 

• 26/8: beachvolleybal 

• 8/9: open 

monumentendag 

• 8/9: optreden 

Vriendenkring 

• 4/10: Dorpsmaaltijd 

• 7/10: ATB-tocht 

• 11/11: 50 jaar 

Vriendenkring 

 

 
 
 

 

               Het SGO-blad is een uitgave van 

Sportvereniging Grolloo en omstreken 

Verschijning: wekelijks, m.u.v. de schoolvakanties 

Website: www.sgogrolloo.nl 

Facebook: www.facebook.com/SGOGrolloo 

Zie ook: www.grolloo.com 

 

 

http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-admin/post.php?post=1932&action=edit
http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-admin/post.php?post=1932&action=edit
http://www.sgogrolloo.nl/
http://www.sgogrolloo.nl/
http://www.facebook.com/SGOGrolloo
http://www.grolloo.com/


 

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!) 

* als word-bestand of jpg/png-bestand 

SGO-blad niet ontvangen?  

Stuur s.v.p. even een berichtje naar de redactie: sportblad@sgogrolloo.nl.  

 
Contactpersonen SGO 

Naam  (e-mail) adres 
@sgogrolloo.nl 

Telefoonnummer 

Hilbert Stel Voorzitter SGO voorzitter@ 06-24929295 

Hiske Andriessen Secretaris SGO  secretaris@  

Edwin Smit Penningmeester SGO penningmeester@  

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 (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 Fitness   

Kirsten Rosien Fitness   

Jan Postema Loopgroep loopgroep@  

Kristian Maters Loopgroep loopgroep@  

Emke de Weerd Supportersvereniging supportersvereniging@  

Arjen Zeewuster Sponsoring sponsoring@  

Markehuis Clubhuis/sportzaal/velden De Pol 4 Grolloo 0592-501307 
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Van de bestuurstafel 
 
Beste allemaal, 

Vorige week was weer het jaarlijkse hoogtepunt van SGO: de Algemene 
Ledenvergadering! Ondanks de halve finale België-Frankrijk was het behoorlijk druk 
en gezellig in het Markehuis. Naast alle officiële vaststellingen die horen bij een 
ledenvergadering was er ook veel tijd om een rondje te 
maken langs alle afdelingen. Wat is er weer veel gesport dit 
jaar en wat zijn er weer veel acties op touw gezet. 
Daarvoor willen we alle vrijwilligers nogmaals heel erg 
graag bedanken. Zonder deze vrijwilligers, maar ook zonder 
de sponsoren van SGO kunnen we niet. Bedankt! 

Een aantal hoogtepunten van de ALV:  

• Terugkoppeling uit de afdelingen: 
o Afdeling voetbal: drie jaar geleden is de jeugd 

begonnen met 4 kaboutertjes en inmiddels is dit 
uitgegroeid tot een afdeling waar komend jaar 4 
jeugdteams gaan spelen. Alle voetbalteams 
hebben het ’t afgelopen jaar goed gedaan. Er is 
wel nog behoefte aan nieuwe spelers, vooral bij 
de dames als bij de senioren. Heb je interesse? 
Meld je aan!  
 

o Afdeling volleybal: Er is dit jaar weer gestart met mini’s en volgend jaar 
gaat er ook 1 mini-team de competitie in. We hebben veel te 
danken aan onze trainster en scheidsrechters. Omdat er wat 
te weinig spelers zijn wordt de samenwerking gezocht met 
Rolde om te kijken of we zo de teams in stand kunnen 
houden. Er is nog behoefte aan nieuwe spelers, dus mocht je 
interesse hebben kom gerust een keertje kijken op 
vrijdagavond! 
 

 
Loopgroep: Het aantal leden is iets gedaald, maar 
inmiddels is er weer wat nieuwe aanwas. Op 
maandagavond wordt er getraind in Grolloo en op 
donderdagavond in Rolde. Het crosscircuit is erg 
populair en daar komen dan ook elk jaar meer lopers op 
af. De omloop in Grolloo was weer een mooi evenement!  

 
o Afdeling gymnastiek en cardio-fit: Er zijn nu zo’n 

45 leden, er is een mooie aanwas van peuters. De jaarlijkse gymuitvoering 
was weer zeer geslaagd, al was er wel iets minder publiek 
dan de afgelopen jaren. De dansgroep heeft helaas geen 
stand kunnen houden, maar er is wel een grote aanwas van 
turnsters. Vanaf komend jaar worden er 2 turngroepen 
ingericht waar kinderen vanaf groep 1 welkom zijn. Cardio-
fit zal helaas komend jaar niet meer bestaan.  



o Fitness: Nieuwe afdeling sinds 2016. Onder 
leiding van Carolien, Sanne en Marije wordt er 
door velen gefitnest in Grolloo! Het aantal leden 
is dit jaar gegroeid naar 38. Komend jaar worden 
er wat nieuwe materialen aangeschaft. Nieuwe 
leden zijn uiteraard altijd welkom! 
 

• Jaarverslag: er zijn veel middelen in kas en ook dit jaar is het eigen vermogen 
weer gestegen. Er was discussie onder de leden of het wel nodig is om zoveel geld 
‘op de bank’ te hebben. Afgesproken is dat het bestuur na de zomer aan de slag 
gaat met een plan om een deel van het eigen vermogen te investeren in SGO 
zodat we een bloeiende en gezonde vereniging houden. 

• Onze voorzitter heeft de acties toegelicht waar we ons als SGO-bestuur het 
komende jaar op gaan richten. Belangrijk hierbij is dat we kritisch gaan kijken 
welke acties we blijven doen en welke we niet meer gaan doen. Het blijkt ieder 
jaar moeilijker om genoeg vrijwilligers te vinden voor de acties, dus daar zullen 
keuzes in gemaakt moeten worden.  

• De begroting voor 2018-2019 wordt goedgekeurd. Er ontstond wel discussie over 
de vraag of we het eigen vermogen zouden moeten inzetten om zo de jaarlijkse 
contributieverhoging van 3% niet door te laten gaan. Uiteindelijk heeft een 
meerderheid van de leden ingestemd met de contributieverhoging waarbij wel 
duidelijk is aangegeven dat een (groot) deel van de eigen middelen ingezet moet 
worden in investeringen voor de vereniging.  

• Er zijn een aantal nieuwe bestuursleden unaniem herkozen door de ALV: 
o Hilbert Stel 
o Mariska Jagt 
o Roelof Dilling, loopgroep->fitness 

• En er zijn ook een aantal nieuwe bestuursleden unaniem verkozen door de 
ALV: 

o Hiske Andriessen, secretaris 
o Edwin Smit, penningmeester 
o Kristian Maters, loopgroep 
o Kirsten Rosien, fitness 

• Met een nieuwe penningmeester moeten we afscheid nemen van Anouck 
Schuitema. Zij heeft de afgelopen jaren fantastisch werk gedaan voor de 
vereniging en wij zijn haar dan ook zeer dankbaar hiervoor.  

• Aad vertelt over hoe we beter duurzaam kunnen worden als vereniging. Waar 
dromen we van en wat kunnen we daadwerkelijk nu bereiken? Er is een kort 
documentje opgesteld dat wordt aangeboden aan het bestuur. Dan wordt er 
gezamenlijk gekeken hoe we de vereniging nog duurzamer kunnen maken.  

 

Nadat alle besluiten genomen waren en Frankrijk inmiddels had gewonnen van België 
was het tijd voor de borrel, maar daar zullen we in dit blad geen verslag van doen :-)  

Met vriendelijke groet, namens het hele SGO-bestuur, 

Hiske Andriessen  

  



Sportdorp Grolloo 

 

 

Agenda komende weken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fitness 

 

In de zomervakantie worden de fitnesslessen onder begeleiding voortgezet. Mocht in 

bepaalde weken de belangstelling onvoldoende blijken, dan zal er op die momenten 

geen begeleiding zijn. Dit wordt van te voren binnen de fitnessgroep gecommuniceerd 

en op het prikbord vermeld. 

                    
 
 
 

Wandel- en Fietskaart Grolloo-Schoonloo gereed 

Overhandiging 1e exemplaar in Het Grollerholt 

 
Het ontwerp van de wandel-en fietskaart van het prachtige gebied rond Schoonloo en 

Grolloo is klaar en ligt bij de drukker. In het sportblad van 26 juni hebben we u al 
uitgebreid over de achtergrond van de kaart geïnformeerd. 

 
Het 1e exemplaar van de kaart wordt a.s. donderdagmiddag 19 juli om 14:30 uur 
overhandigd aan wethouder Bas Luinge van onze gemeente. Als locatie hebben we 

gekozen voor een ‘oerbos’ in ‘oerprovincie’ Drenthe: het historische en prachtige 
Grollerholt! 

Kunt en wilt u daarbij aanwezig zijn, prima! Pak de fiets of maak een wandeling naar 
het Grollerholt. Inwoners van Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim zijn van 

harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. 

   

 16 juli 
 18 juli 
 19 juli 

 20 juli 
 23 juli 

 26 aug 
   4 okt 
   7 okt 

18:00 uur 
08:30 uur 
18:00 uur 

08:30 uur 
18:00 uur 

12:30 uur 
17:00 uur 
08:30 uur 

Fitness (Marije) 
Fitness (Sanne) 
Fitness (Marije) 

Fitness (Carolien) 
Fitness (Marije) 

Beachtoernooi Schoonloo 
15e Dorpsmaaltijd 
ATB-tocht (vanaf Markehuis) 

 
Verder wandelen: elke maandag- en woensdagavond vanaf 

18:45 uur bij kapsalon Janny 



Voor wie met de auto komt, i.v.m. verkeersveiligheid svp kiezen voor ingang 
Oosterpad of ingang Boerhaarsweg. Dus niet parkeren langs de doorgaande weg 

Grolloo-Schoonloo (N376). 
 
Eind deze week of begin volgende week wordt de gratis kaart in Grolloo, Schoonloo, 

Papenvoort en Vredenheim huis-aan-huis verspreid.  
 

 
 
Wij hopen met deze kaart het wandelen en fietsen dichtbij huis en door de prachtige 
omgeving te stimuleren. Wie weet zijn er plekjes waar u nog niet eerder was. Ook 

voor uw gasten en de gasten van onze (recreatie)ondernemers kan deze kaart een 
prima wegwijzer zijn. 

 
Namens Sportdorp Grolloo 

Roelof Dilling 

 

 

 

 

ZOMERSLUITING MARKEHUIS 

 

VAN 21 JULI T/M 2 SEPTEMBER A.S. 

TOEGANG UITSLUITEND IN OVERLEG EN CONFORM AFSPRAAK MET BEHEER: 

INA WOBBES: 06-22 12 92 77 

HENNY BEIJERING:06-19 85 97 67 

 



VAN 6 T/M 24 AUGUSTUS 

2018  

IS ER IN HET MARKEHUIS 

GEEN BLOEDPRIKKEN! 
 

Mededeling van de VvV. 

De contributie seizoen 2018/2019 zal in de eerste helft van augustus 2018  worden 

geïncasseerd. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen jullie te zien tijdens één van de 

activiteiten op 

het zomerfeest. 

Namens de VvV. 

Tineke Roukes ( Penningmeester). 

 

  



Zomerfeesten 2018 
 

Vrijdagavond 27 juli: ZeroDisco 

Doelgroep: alle kinderen tot en met 12 jaar 

Van 19.00 tot 21.30 | Café-restaurant Gerrie 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagavond 28 juli: Trekkerduwen 

Start om 20.00 | Tussen Hofsteenge en Gerrie | Teams van 4 personen 

Opgeven bij Corine van der Heide – corinevanderheide@gmail.com 

 

Zondag 29 juli: Zomermarkt 

11.00-17.00 | Hoofdstraat, Grolloo 

Marktkramen | kinderrommelmarkt| Bungee-trampoline 

Rad van fortuin | Draaimolen 

 

 

 

 

  



 



 
Golfbal  

 Column van de Week 
door 

Egbert Meijers 

 

In juni 2004 speelde ik voor het eerst in Austin Texas op een festival ter ere 

van mijn inspirator en vriend Mickey Newbury, die in 2002 overleed. Na het 

optreden werd ik benaderd door organisator Joe Gilchrist van het Frank Brown 

International Songwriters Festival aan de Florida-Alabama kust en uitgenodigd 

voor dat festival in november 2004. Mijn vrouw Ina en ik reisden dat jaar 

opnieuw naar Amerika. Een paar weken eerder was orkaan Ivan daar aan land 

gekomen en had enorme verwoestingen aangericht: de prachtig kleurrijke 

Victoriaanse houten huizen langs de kust waren deels verdwenen of ingestort, 

het strand lag twee meter lager door weggespoeld zand. Er lag een bestelbusje 

half onder het zand bedolven waarvan de lak volledig verdwenen was: letterlijk 

gezandstraald. Het fameuze houten Flora-Bama complex van Joe Gilchrist was 

bijna volledig weggevaagd. We werden ondergebracht in een 

appartementengebouw dat de hurricane redelijk doorstaan had. Er was een 

avondklok ingesteld en langs de wegen waren verschillende roadblocks: 

politiecontroles. We kregen een pasje om in het kustgebied naar de 

verschillende optreedplaatsen te rijden. Het was indrukwekkend allemaal. 

Aan de overkant van het appartement was één van mijn optredens gepland in 

een redelijk ongehavend restaurant. Mickey Newbury had er in een liedje over 

gezongen en daar een van zijn laatste concerten gespeeld. Door alle indukken 

was ik mezelf niet, en het optreden ging moeizaam. De volgende ochtend 

liepen we op het strand dat er verlaten bij lag. Alleen het helder witte zand. 

Toen we over het optreden spraken zag ik ineens in het zand een golfbal liggen 

en iets verderop nog eentje. Verder lag er niets, zelfs geen schelpje. Het was 

een teken van Mickey, zeiden we. Hij was een verwoed golfer. Het gaf me 

moed en kracht. Die avond vertelde Joe me over het restaurant waar ik 

gespeeld had. Tijdens een eerdere hurricane was het gebied verlaten, alleen 

een oude man die het terrein schoonhield kon nergens naartoe en was in het 

restaurant gebleven. De storm werd steeds heviger, de stroom was al 

uitgevallen, alles was donker en de houten wanden kraakten. Inmiddels 

stroomde het water over de kust en rond de gebouwen. De oude man kreeg 

het rare gevoel dat ie naar de bezemkast moest gaan. Toen hij in het donker 

de deur opendeed en er naar binnenliep, blies de storm het dak van het 

gebouw en de gevel eruit. Alleen de bezemkast bleef heel. In de bezemkast 

wachtte de man tot de storm voorbij was. De volgende morgen keek hij rond 

in de bezemkast die nagenoeg leeg was: alleen een opgerold stuk papier stond 

in de hoek. Hij rolde dat af om te zien wat er opstond. Het was een affiche met 

de aankondiging van het optreden in het restaurant door Mickey Newbury. 

Die golfbal heb ik sindsdien bij me in mijn gitaarkoffer…. 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.knollegruun.nl
http://www.bloemgaard.nl
http://www.joytime.nl
http://www.rietdekkersbedrijfgeertharms.nl
mailto:schildersbedrijf-bobroukes@desuyderhof.nl
http://www.oostrawevers.nl
http://www.heling.nl
http://www.hoveniersbedrijfjansen.nl


mailto:ehadders@kpnplanet.nl
http://www.garagebuisman.nl
http://www.kapsalonjanny.nl
http://www.techniko.nl
mailto:kerkhove.druk@planet.nl
http://www.taxatiebureaubartek.nl
http://www.welkoop.nl
http://www.hofsteengegrolloo.nl
http://www.gibu.nl
http://www.dierenpensiondeopenruimte.nl


 

 

 
 

Reisclub Vredenheim ca 1955 
 

Nu de schoolvakanties op het punt van beginnen staan en velen van ons 

er een tijdje tussenuit gaan, nog even een reisfoto uit vroeger jaren.  
Elk dorp of straat had in het verleden een reisclub, zo ook Vredenheim.  

Deze foto is genomen bij zo’n uitstapje naar het Centraal Bureau te 
Rotterdam. Jaartal is niet bekend (geschat).  
 

 

 
 

Boven v.l.n.r. Hendrik Buurman, Tinus Hebels, Jan Bonder, Lucas Hoiting, 
Cornelis ter Steege, Arend Hingstman, Teunis Hebels, Wessel Kuiper, Gerrit 

Brands, Berend Meems, Reint Meems, Jan Wolbers en Jantina Wolbers.  
Onder v.l.n.r. Aaltje Buurman, Annechie Meems, onbekend, Aaltje Hebels, 

Jantina Hingstman, Hendrikje Meems, Jantje Bonder, Roelie ter Steege, 
Hendrikje Hoiting en Geertje Brands. 

 

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

 

  

Uit de Oude Doos 

mailto:rdilling@kpnplanet.nl


 

 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt voor 2018 € 150.000,- (incl. BTW 

en schenkingsrecht) beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit 

bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en 

stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 augustus 2018 lid zijn 

ontvangen in het najaar drie stemmen, waarvan er maximaal twee op 

dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht. Op die manier 

beslissen leden van de Rabobank mee in de verdeling van het beschikbaar 

gestelde budget. De stemkaart met de unieke stemcode wordt begin 

september 2018 met de post bezorgd. 

Stemmen kan van 4 t/m 19 september 2018. Tijdens de finale-avond in 

theater De Nieuwe Kolk in Assen op 1 oktober wordt de uitslag bekend 

gemaakt.  

Om straks te kunnen stemmen op de Grolloër vereniging van uw keuze is 

het dus noodzakelijk om lid te zijn van de Rabobank. Lid worden kan via 

www.rabobank.nl/assen-nd tabblad ‘De voordelen van het lidmaatschap’ of 

via telefoonnummer 0592 – 323 911.  

In voorgaande jaren hebben Het Markehuis, SGO, Crescendo en 

Vriendenkring steeds mooie bedragen ontvangen door de Clubkas Actie. 

Meld u (gratis) aan als Rabobank-lid en stem ook mee! 

  

http://www.rabobank.nl/assen-nd


  

Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018 

 

Zaterdag 13 oktober staat de 3e veiling Grolloo 

Springlevend gepland. Na eerdere succesvolle 

acties wordt ook deze keer de opbrengst in zijn 

geheel besteed aan het dorpshuis Het Markehuis. 

Met de opbrengst van 28 september 2013 heeft 

het ambitieuze Markehuisbestuur op 

voortreffelijke wijze de barzaal een compleet andere uitstraling 

gegeven. Nog steeds horen we complimenten van bezoekers over de 

nieuwe inrichting. 

Twee jaar later, op 3 oktober 2015, leverde die veiling maar liefst € 
11.000,00 op. Een super resultaat, waarmee de voormalige 

peuterspeelzaal kon worden omgetoverd in een perfect voorziene 

fitnessruimte. Een grote aanwinst voor alle Grolloënaren natuurlijk. 

En dan wordt op zaterdag 13 oktober, vanaf 10.00 uur voor de derde keer 

een grote actie gehouden voor het Dorpshuis. Oud-wethouder Harrie 

Dijkstra, Jan Sijbring en Derkjan Schepers hebben al toegezegd de kavels 

te veilen. 

De bedoeling is om de opbrengst te besteden aan de renovatie van de 

toneelzaal. Het bestuur van het Markehuis heeft haar wensen in grote lijn 

al ingekleurd.  

Op vrijdag 12 oktober kunnen de aangeboden kavels tussen 19.00-21.00 

uur worden bekeken. Vanaf 10.00 uur is iedereen op zaterdag de 13e 

weer welkom. Neem gerust familie en/of kennissen mee. De hele dag is 

er, voor eigen rekening, in het Markehuis volop te eten en te drinken.  We 

verwachten rond 17.00 uur de opbrengst van deze dag te kunnen 

presenteren. Betalen kan zowel contant als met de pin. Tegen een klein 

bedrag is er ook een kavelboekje beschikbaar.  

Heb je nog prachtige spullen zoals lp’s, antiek, mooie boeken of 

kunstvoorwerpen, meld het bij ons. Ook diensten kun je nog bij ons 

aanmelden. We willen absoluut geen “rommelmarktspullen”.  Op 

zaterdagochtend 22 september komen we de aangeboden kavels ophalen.  

Kortom: noteer zaterdag 13 oktober al wel vast in de agenda, want deze 

dag mag je gewoon niet missen. Houd ook de website in de gaten 

www.grolloospringlevend.nl of onze facebookpagina 

www.facebook.com/grolloospringlevend.  

http://www.grolloospringlevend.nl/
https://www.facebook.com/grolloospringlevend


De onderstaande kavels zijn ons al aangeboden en worden de komende 
weken met foto’s ook gepubliceerd op onze facebookpagina en na de 

vakantie natuurlijk in het sportblad en de Boerhoorn. 
 

▪ Zorgboerderij de Karrewielen, David Bliekendaal biedt een 

rundvleespakket van maar liefst 10 kg aan. 
▪ Durk Dikland biedt 2 x 2 uur muziekles gitaar-, drum-, trompet- 

en/of tromboneles aan. 
▪ Bloembinderij ‘De Bloemgaard’ Rolde maakt voor de veiling een 

mooie kavel, het is nu nog een verrassing wat het wordt. 
▪ Jan de Weerd gaat een seizoen lang schaatsenslijpen voor de 

hoogste bieder van deze kavel op 13 oktober. 
▪ Kees en Ria Goense van Landwinkel Goense bieden een DrentsGoed 

streekproducten mand aan. 
▪ Optiek Tent uit Rolde stelt 3 waardebonnen beschikbaar voor een 

setje maandlenzen en 3 waardebonnen voor een gratis 
oogonderzoek (oogmeting/drukmeting/oogonderzoek) 

▪ René en Mariska van Lekker Makkelijk Grolloo maken voor de veiling 
ook een mooie kavel, nu nog een verrassing! 

▪ Rick Oldejans zorgt ervoor dat u ook deze winter lekker warm bij de 

open haard kunt zitten. Rick biedt 1 kuub haardhout aan (80% eik 
20% wilg/els) 

▪ Manege Knollegruun geeft 2 personen de mogelijkheid om 1 uur 
paardrijles te nemen. 

▪ Henk Zeelenberg biedt een mooie (gelimiteerde en genummerde) 
zeefdruk aan van Ko van Velsen. 

 

Wij wensen iedereen een mooie zonnige zomer toe! 

 

Veilingcommissie Grolloo Springlevend, 

Ina Reinders (06-23057900), Katrien Eggens (06-14646995), Hilbert Stel 

(06-24929295), Bert Meems (06-12801168), Dick Oelen (06-30191129). 

  Veiling@grolloospringlevend.nl  
   www.grolloospringlevend.nl 

 Veiling Grolloo Springlevend 
 

  

mailto:Veiling@grolloospringlevend.nl
http://www.grolloospringlevend.nl/
https://www.facebook.com/grolloospringlevend


Zangvereniging ‘Vriendenkring’ 

In het laatst verschenen sportblad stond te lezen dat in de komende week het laatste 

sportblad voor de zomervakantie verschijnt. 

Vandaar op de valreep nog even wat nieuws over onze plaatselijke zangverenging 

‘Vriendenkring’. 

Aanwas  

Na een periode van een geleidelijke terugloop van het aantal leden neemt het aantal de 

laatste tijd weer toe. Daar zijn wij als vereniging natuurlijk heel erg blij mee.  

Nu nog graag wat extra ‘jongeren’ erbij zien te krijgen! 

Jubileum 

Dit jaar bestaat onze vereniging op 23 oktober 60 jaar. 

We gaan dat vieren met o.a. een jubileumconcert op 11 november 2018. 

Er wordt voor dit concert inmiddels flink gerepeteerd. U kunt misschien alvast de datum 

van dit concert in uw agenda noteren. 

 

Rabobank ClubkasCampagne 

Ook zangvereniging ‘Vriendenkring’ doet dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas 

Campagne. Van dinsdag 4 t/m woensdag 19 september 2018 mogen alle leden van 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke 

stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare 

bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. ‘Vriendenkring’ ontvangt dus 

eventueel het aantal op ons uitgebrachte stemmen keer het bedrag dat een stem waard 

is. We kunnen deze bijdrage bijvoorbeeld heel goed gebruiken voor het organiseren van 

het jubileumconcert en het kopen van nieuw zangrepertoire. (Zie voor meer info op 

www.rabobank.nl/assen-nd) 

Planning en repetities 

Dit jaar zal ‘Vriendenkring’ op zaterdag 8 september a.s. weer optreden tijdens de 

Culturele Uitdag van de gemeente Aa en Hunze. Dit jaar zingt het koor in of bij Café ’t 

Keerpunt in Spijkerboor.  

Zangrepetities van ‘Vriendenkring’ zijn altijd op 

donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in ‘Het 

Markehuis’ van Grolloo. 

Wilt u eens een repetitie van het koor meemaken 

kom gerust dan eens vrijblijvend langs.    

Op donderdag 30 augustus vindt na de 

zomervakantie de eerste zangrepetitie onder leiding 

van dirigente Inge Roelands met aan de piano 

Margreet Puite weer plaats. 

 

Iedereen namens ‘Vriendenkring’ een fijne zomervakantie gewenst! 

Als het zomerweer blijft, zoals het nu is, zal dat waarschijnlijk zeker wel lukken. 

  

http://www.rabobank.nl/assen-nd


  



 

 

 

 

Kaartverkoop 

Wat? 

Bestelde toegangsbewijzen en Passe-partouts afhalen 

Toegangsbewijzen verkoop 

 

Wanneer? 

 Woensdag 29 en donderdag 30 augustus tussen 19:00 en 21:00 uur  

 

Waar? 

In het dorpshuis “De Zevenster” 

 

Hoe? 

Graag contante betalingen, indien mogelijk gepast 

  

Ps1: Wil je nog kaarten reserveren dan kan dat,  

kijk voor de lijst op www.schoonloo.com 

PS2: Heb je geen kaarten gereserveerd,  

ook dan kun je deze avonden langs komen om een kaartje te kopen. 

 Let wel op! Zolang de voorraad strekt! 

  

Kijk op www.schoonloo.com voor meer informatie 

  

http://www.schoonloo.com/


 

http://www.interglasrolde.nl
http://www.voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl
mailto:info@bouwservicealbertjansen.nl
http://www.lindenhof-grolloo.nl
http://www.lindenhof-grolloo.nl
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/
http://www.vakgarage-dijkstra.nl
http://www.cafe-restaurant-gerrie.nl


 

http://www.autoservicelunsing.nl
http://www.bouwbedrijfenting.nl
http://www.hoveniersbedrijf-BTS.nl
http://www.bakkerijpots.nl
http://www.stoffers.nl
http://www.reisburorolde.nl
http://www.langemuur.com
http://www.reindersinstallatietechniek.nl
http://www.oriondiensten.nl

