
HEAD LINES

Van de bestuurstafel

Sportdorp Grolloo

Column • Jan Harbers

Sportnieuws

Nieuwe leden
Even voorstellen • Siny Vink

15e Dorpsmaaltijd

Genieten

Vanaf de velden
Gezocht: lijnentrekker

SGO SPORTBLAD
“Het blad van Grolloo voor Grolloo”

Jaargang 51 | NR 2 | 19 september 2018

Uit het dorp
Veilingnieuws
Uit de oude doos
Overhandiging cheque 

... en nog veel meer!



CONTACT PERSONEN

SGO Grolloo
Hilbert Stel | Voorzitter 
voorzitter@sgogrolloo.nl
06-24929295

Hiske Andriessen | Secretaris 
secretaris@sgogrolloo.nl

Edwin Smit | Penningmeester 
penningmeester@sgogrolloo.nl

Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564

Volleybal
Annelies Klaassen | Senioren 
volleybal@sgogrolloo.nl
0592-269634

Richard Heling | Jeugd 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-51575705

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

Voetbal

Mariska Jagt | Jeugd 
jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
0592-501394

Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl 
06-53603997 

Gymnastiek
Marieke Schamper
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-51196888

Albertien Jansen 
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien

Loopgroep
Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl

Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Emke de Weerd | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl

Arjen Zeewuster | Sponsoring
sponsoring@sgogrolloo.nl

Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl

REDACTIE SPORTBLAD

Materiaal voor het sportblad
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omstreken. Elk week staat dit blad weer vol spannende, interessante, 
belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de 
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 • We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Nieuwe leden
> Even voorstellen • Siny Vink

Op de vacature voor dorpscoördinator in Grolloo 
hebben 28 personen gereageerd. Daaruit hebben wij 
enkele kandidaten geselecteerd en met hun  hebben 
wij eind juli een gesprek gehad. 

Onze keus is gevallen op Siny Vink. Ons project 
‘Grolloo Zorgt’ staat nog in de startblokken en wij 

hebben er veel vertrouwen in dat wij samen met 
Siny in een goede samenwerking onze doelen gaan 
realiseren. Hieronder stelt zij zich alvast aan u voor.
Op 1 oktober start Siny in haar nieuwe functie. Vanaf 
die datum kunt u haar ontmoeten.

Roelof Dilling, Namens ‘Grolloo Zorgt’

Nieuwe leden
Er is een aantal nieuwe leden benoemd. Zij zullen zich de komende edities allemaal even voorstellen 
en aangeven wat hun relatie is met SGO Grolloo.

Mijn naam is Siny Vink, ik ben 57 jaar en woon in 
Gees. Geboren en getogen in Erm, toen nog 
gemeente Sleen, nu Coevorden. Moeder van drie 
kinderen, 2 schoonkinderen en oma van drie 
kleindochters. Partner van Bert, en daarmee kreeg 
ik een bonusdochter en schoonzoon en inmiddels 
drie kleinzoons erbij. 

In mijn vrije tijd ben ik een 
verwoed toneelspeler, bij 

voorkeur stukken in 
dialect. Ik hou van 

handwerken, lezen, 
koken en bakken. 
Ook vind ik het 
leuk om er op 
uit te gaan op de 

fiets en/of met onze camper. Daarnaast ben ik actief 
in het dorp, ik denk mee over de herbestemming 
van de scholen en ben bestuurslid van de 
Dorpscoöperatie Nei Naoberschap (Gees). 
Mantelzorger voor mijn moeder. Opgeleid als 
verpleegkundige, gewerkt in het ziekenhuis, 
geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg. En nu 
Dorpscoördinator. Een functie die nieuw voor mij 
is, maar ook nieuw voor Grolloo. Dat betekent dat 
we er samen iets van mogen maken. Natuurlijk wel 
binnen afspraken, maar passend bij wat het dorp 
nodig heeft . 

Ik ben een positief ingestelde persoon, denk in 
kansen en mogelijkheden, voel me betrokken bij het 
doel van “Grolloo Zorgt”, en draag daar graag aan 
bij. Ik hoop u allemaal snel te ontmoeten!

Even voorstellen
Op 1 oktober ga ik beginnen als Dorpscoördinator. In die functie ben ik weliswaar niet formeel 
in dienst bij het dorp Grolloo, maar is het wel de bedoeling dat ik ten dienste sta van het dorp.



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fi t!

De eerste dorpsmaaltijd na de zomervakantie is op 
donderdag 4 oktober! De eerste aanmeldingen zijn 
alweer binnen en inschrijven kan nog tot uiterlijk 
maandag 1 oktober!

Aanmelden kan via:
 • het formulier op de balie van Het Markehuis 
 • de volgende link: https://bit.ly/2NSV7tO
 • bellen met Roelof Dilling (0592-501582).

En wat we eten? 
Daar denkt het
kookteam nog 
over na!

15e Dorpsmaaltijd

> 15e Dorpsmaaltijd
> Jouw stem is geld waard. Zet ‘m in!

Heb jij al gestemd? Het kan nog steeds. 
Tot en met 19 september kunnen leden* van de 
Rabobank DRIE stemmen uitbrengen op hun 
favoriete club(s). Leden hebben begin deze week 
hun stemkaarten ontvangen. Je mag maximaal 
TWEE stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen 
en de andere stem kun je dan aan een andere 
vereniging geven.

Stemmen kan via deze link of via 
www.clubkascampagne.nl/assennd/clubkascampagne

SGO doet ook dit jaar weer mee. De opbrengst is 
bedoeld voor aanschaf van spel- en sportmateriaal 
voor de jeugd.

* lid van de Rabobank ben je niet automatisch als je 

een rekening bij de Rabobank hebt lopen. Je moet je 

daarvoor aanmelden. Het lidmaatschap is gratis en 

brengt allerlei leuke voordelen mee. O.a. dat je dus 

mag stemmen op je favoriete vereniging(en). 

Nog geen lid: meld je dan aan voor 1/8/2019 en 

stem volgend jaar wel mee! 

Jouw stem is geld waard. Zet ‘m in!



COLUMN MET JAN HARBERS 

Genieten

In ’t lèest van juni heb ik ofscheid neumen van mien 
wark. Ik weur uutzwaaid met “Geniet ervan!” of 
“Geniet van je pensioen!” Eerst was ‘t zömmer-
vakaansie, maor nou is ‘t zo wied. Mien collega’s 
bent weer an ’t wark en veur mij is het tied um der 
van te genieten. Maor ja hoe doej zuks. Welken 
koopt zuk een camper en gaot an de reize. Aandern 
neemt een huusie in Spanje um de winter deur te 
kommen. Ik heb met gien van beide ervaorings, 
maor geleuf niet dat zuks veur mij genieten wordt. 

Intied hek bedacht dak op zuuk wil naor 
eudaimonisch geluk. Jaoren leden heb ik daor over 
lezen. Het weur vergeleken met hedonistisch geluk. 
Dat lèeste stiet veur genieten deur zo veul meugelijk 
genot en lust te beleven. Op zuuk naor bevrediging. 
’t Is een beetie van dizze tied. Bij eudaimonisch 
geluk giet het um trouw an jezölf, an ontwikkeling. 
Op zuuk naor dinger van weerde.

Dat ik dizze stoere woorden nao al die jaoren nog 
weet, heb ik te danken an Henk. Vlak naodat ik dat 
stuk over geluk lezen har, mus ik op mien wark een 
les van een collega overnemen. Een tweede klas, ik 
kende ze niet. Nederlands, niet mien vak. De collega 
wees mij een tekst in het boek an. “Aj dat deurneemt 
hej ’t uur wel um.” Ik leut de leerlingen um beurten 
een stukkie veurlezen. Do ik Henk de beurt gaf weur 
de klas reurig. “Dat kan hij niet.” “Dat hoeft hij bij 
andere leraren ook niet.” Henk zölf zee niks. Ik vreug 
hum opnei of hij wieder lezen wol. Henk nikkopte. 
Woord veur woord spelde Henk de tekst, soms met 
twee, hooguut dree woorden achter mekaor. Een 
hiele zin in ’t verbaand lezen lukte niet. Nao twee 

zinnen bedankte ik Henk en zee dat ik het dapper 
vun dat hij lezen har. De klas was moesstil. Ik har 
gien idee wat of Henk der zölf van vun.

Laoter kom ik Henk tegen as ik van ’t toilet kom. 
Ik doe veurzichtig umreden dat de deur de gang 
indraait. Ik heur een dreun op de deur en kiek wat 
of der achter de deur gebeurd is. Daor stiet Henk, 
veurover met beide handen an ’t heufd. Wiederop 
in de gang staot een paor leerlingen te gieren van 
’t lachen. Ik begriep wat hier gebeurt en speul met. 
Ik buug mij naor Henk en vraog: “Zal ik vortdaolijk 
een ambulance bellen?” Hij loert mij an, de kop een 
betie schief, haolt dan de handen van ’t heufd en 
glundert het oet. “U schrok hè? Ik zag het wel”.

Die dag gung ik met een goed gevuul naor huus en 
bedacht dat dit misschien wel eudaimonisch geluk 
was.

Zo heb ik die woorden 
ontholden. En as ik nou 
weer an dat gebeuren 
met Henk denk, dan 
wil ik op zuuk naor 
eudaimonisch 
geluk. En nou 
maor hopen 
dat dat 
genieten 
wordt!

Genieten



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Gezocht: lijnentrekkers
> Voetbal SGO Dames 7x7

We zitten dit jaar in de poule met dames van de 
Asserboys, Amboina en Rolderboys. Het belooft 

een mooi seizoen te worden met spannende 
potjes voetbal.

Wedstrijd 1. Start 19.30u. De da-
mes staan in positie, de scheids-
rechter fluit en de aftrap wordt 
genomen. Na veel passes is 
iedereen aan de bal geweest en 
weten we weer hoe het voelt om 

in wedstrijdmodus te voetballen. 
Dat gevoel is toch in de training 

niet na te bootsen. Asserboys komt 
na 6 minuten op voorsprong, nadat de bal 

in de drukte net voor de verkeerde voeten viel en 
voorbij Dewi werd geschoten. Maar dat laten we niet 
op ons zitten. Na de aftrap belandt de bal bij Lotte, 
met een mooie crosspass komt de bal bij Janniek 
die met perfecte balcontrole de bal bij Marije krijgt. 
Marije pingelt, tingelt, pangelt en schiet de bal met 

buitenkantje rechts in de verre hoek. 1-1! Nu de deur 
dicht houden en alleen eruit als dat kan. In de 19de 
minuut wordt er een vrije trap gegeven aan Asser-
boys, op zo’n 15 meter van het doel. De bal wordt in 
de korte hoek gekruld en gaat aan alles en iedereen 
voorbij. 1-2 eindstand. Zund!

Wedstrijd 2. Start 20.00u. De dames van Rolderboys 
zijn ons welbekend en staat garant voor een mooie 
pot voetbal. Ze spelen mooi open waardoor er leuke 
ruimtes ontstaan om lekker te ballen. Met onze af-
wisselende voorhoede bestaande uit Manon, Marije, 
Jannie en Sanne wordt er heel wat geprobeerd. Nog 
een paar afstandsschoten van Janniek en Jannie 
maar ook deze willen er niet in. De achterhoede met 
Janita, Lotte en Laura vecht, verdedigd, doen alles 
om het sterke Rolde tegen te houden. Dewi viste de 
bal nog goed uit de hoek... Vervolg >

Van vrijdag de 14de naar vrijdag de 13de in 60 minuten
Dat was me wel een seizoenstart! Na slechts 1 training te hebben gehad gaan we meteen de eerste 
vrijdag van start met de eerste 3 wedstrijden van het seizoen.

“Gestreden 
als leeuwinnen”

Gezocht: enthousiaste lijnentrekker
De afdeling Voetbal zoekt een lijnentrekker. 
Een vrijwilliger die het enthousiaste team van lijnen-
trekkers komt versterken. De lijnen worden getrok-
ken op vrijdagochtend.

Lijkt dit je wat? 

Dan kun je je aanmelden bij Rick Tjassens. 
06-53603997 of wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl



Soos 
Grolloo

Van 19:30 tot 01:00 is Soos Grolloo weer 
open! Ben jij 11 jaar of ouder? Dan hopen 

dat we dat we jou een leuke

avond kunnen bezorgen!


Kom lekker poolen, darten, kaarten en 
draai muziek. Entree is verder GRATIS. 

Drinken en snacks zijn te koop bij de bar. 

Geen alcohol onder de 18


Graag legitimatie mee nemen.


Kom langs voor een leuke avond, en wij 
staan graag open voor een feedback!


TOT ZATERDAG! 

Vervolg > Van vrijdag de 14de naar vrijdag de 13de...
Voetbal SGO Dames 7x7.

...maar het mocht niet baten. Met een paar goede 
pegels werden we met 0-3 even op onze plek gezet. 
Ik zeg op naar de volgende wedstrijdavond! Revan-
che komt er!

Even een heerlijke ranja tussendoor van moeder 
Ina W. Welkome energie in een plastic bekertje. Met 
goede moed door naar de laatste wedstrijd.

Wedstrijd 3. Start 20.30u. Amboina. Een opmerke-
lijke ploeg. Allerlei formaten en snelheden zie je 
lopen. Sommigen zie je bijna niet zo snel zijn ze. De 
wisselende posities en met bijna een heel team aan 
reservespelers was het allemaal niet echt te volgen. 

De chaos was dan ook te zien op het veld. Wij als 
dieseltjes, betrouwbaar en degelijk konden in 

deze wedstrijd geen poot aan 
de grond krijgen en dat is 
met voetbal toch wel een 
dingetje. Eindstand 0-3. 
Gestreden als leeuwin-
nen, gingen we als natte 
poezen de kleedkamer in. 
Geen nood aan de vrouw, 
we kunnen alleen maar 
omhoog vanaf nu. 

Nog een klein verzoek voor de 
dames in en om Grolloo vanaf 15jr tot 56jr. 
Kun je lopen, heb je zin in een teamsport met een 
divers groepje enthousiastelingen, heb je 4 vrijdag-
avonden vrij per seizoenshelft en nog tijd over om 
op de dinsdag en donderdag lekker met ons te trai-
nen. Kom dan gewoon lekker meedoen! Wees niet 
bang, wij kunnen iedereen met plezier leren 
voetballen! Tot ziens op sportpark de Pol, 20.00u.

Met voetballende groet, de coach

“Ina, Joost en Hillechienus, bedankt 
voor jullie geweldige inzet op deze 
mooie vrijdag de 13de… of nee, 14de”



DORP NIEUWS

Uit het dorp

> Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
> Uit de oude doos
> Overhandiging cheque Care for Nemato 
> Crescendo doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne

Producten aangeboden door inwoners van Grolloo 
e.o. zoals LP’s, schilderijen, een originele bascule, 
een antieke klok, een kinderstoel etc. En diensten en 
producten van bedrijven. Van glasbewassing tot het 
bijwonen van een uitzending van Veronica Inside, 
van het onderhoud van een CV-ketel tot een concert 
van AJ Plug, met een raceauto over het TT circuit of 
met koets en paard naar het bos. Te veel om hier op 
te noemen. Tuurlijk hebben wij straks een kavel-
boekje waar alle kavels in genoemd staan en u kunt 
alle kavels bezichtigen op vrijdagavond 12 oktober 

vanaf 19:00 uur in het Markehuis. Zaterdagochtend 
a.s. (22 september) komen wij de kavels bij u 
ophalen, mocht u nog iets willen aanbieden t.b.v. 
de veiling, neem dan contact met ons op!

Veilingcommissie Grolloo Springlevend
Ina Reinders   (06-23057900)
Katrien Eggens   (06-14646995)
Hilbert Stel   (06-24929295)
Bert Meems   (06-12801168)
Dick Oelen   (06-30191129)

Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Nog 4 weken te gaan! Dan gaan we al die prachtige kavels veilen die ons zijn aangeboden. 
Producten en diensten aangeboden door inwoners en bedrijven van Grolloo.

Veiling@grolloospringlevend.nl                www.grolloospringlevend.nl                        Veiling Grolloo Springlevend

Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018



Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
De afgelopen weken zijn er weer mooie kavels binnengekomen.

• Alie Jobing biedt Frieslanders aan (aardappelen).
• Alko Tolner heeft potjes met 
 Groller mosterd aangeboden.
• Taxatie van uw huis kan na de veiling met een 

kavel aangeboden door Taxatiebureau Bart Ek.
• Dana Scheringa van Yogazenses biedt 
 2 Tai Chi lessen aan.
• Een unieke Duitse persing van het C+B album 

‘Groeten uit Grollo’ (in Duitsland uitgebracht 
onder de naam ‘Soul’) aangeboden door 

 Erik Karsemeijer.
• KDV Bij Ot en Sien zorgt voor een avond oppas.
• Familie Sijbring stelt het springkussen 
 een dag beschikbaar.
• Altijd al een keer op de voorpagina van het 
 Dagblad van hert Noorden willen staan? 
 Jan Rozendaal zorgt voor een voorpagina geheel 

speciaal voor jou geschreven.
• Raymond Bleijinga van BTS doneert deze keer 
 € 100,00 i.p.v. een kavel.
• René en Mariska van Lekker Makkelijk Grolloo 

bieden een goed gevulde productenmand aan.

• Met de hele straat een ijsje eten? De hoogste 
bieder van deze kavel mag met de gehele straat 
(gelijktijdig) een softijsje komen eten bij 

 Tippedoki aangeboden door De Berenkuil.
• Chinees Specialiteiten Restaurant 
 ‘De Lange Muur’ uit Rolde biedt een dinerbon 

voor 2 personen aan.
• Groentespecialist Wessel Hagels uit Rolde biedt 

een fruitmand aan.
• De Amerhoeve Touch biedt een ontspannende 

lichaamsmassage van 75 minuten aan.
• De gazonmaaierspecialist Speelman zorgt voor 

een goed en scherp geslepen heggenschaar.
• De vogels in Grolloo e.o. gaan goed verzorgd 
 worden deze winter, de Welkoop heeft ons 
 voorzien van 2 voederhuisjes en vogelvoermix.
• Dit is de kans om een uitzending van 
 Veronica Inside te bezoeken. Johan Derksen 

biedt 2 volledig verzorgde trips aan naar een 
uitzending van Veronica Inside, met een plaats op 
de voorste rij. Ook het vervoer naar de studio is 
geregeld, je mag met Johan meerijden!



Uit de oude doos
School- en Volksfeest vorige eeuw.

In de ‘wandelgangen van Grolloo’ gehoord dat er 
wordt gedacht aan een school- en volksfeest in 
2020. Zou er dan ook weer een optocht bij zijn van 
versierde wagens? Of past dat niet meer in deze tijd? 
Dat is iets waarover de organisatie zich o.a. gaat 
buigen. Vast en zeker zal een optocht er niet uitzien 
als op dit plaatje. 

Op de bok van deze wagen Hendrik Enting (rechts) 
aan de leidsels en naast hem Albert Beijering.

De wagen is keurig voorzien van groen, dat ‘volgens 
de regels’ is ingestoken. Het jaartal van deze foto is 
ons niet bekend.

Met dank aan Grietje Enting voor deze foto!

Meer foto’s of dia’s zijn welkom: 
Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 

of stuur een e-mail naar rdilling@kpnplanet.nl

DORP NIEUWS

Uit het dorp

> Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
> Uit de oude doos
> Overhandiging cheque Care for Nemato
> Crescendo doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne



Overhandiging cheque Care for Nemato
Het begon allemaal op een dag in de Soup Kitchen van Port Alfred (Zuid-Afrika). Vroeg in de morgen 
vertrokken de studenten om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Op vrijdag 14 september 2018
 overhandigde Grollenaar Daniëlle 

Enting (wie tijdelijk in Zuid-Afrika 
studeert) samen met haar 
medestudent Monique de Boer 
een cheque ter waarde van 
€3.500,- aan de Soup Kitchen in 
Port Alfred (Zuid-Afrika). Door 

middel van de inzameling van dit 
bedrag kunnen maar liefst 23.333 

mensen in de sloppenwijk Nemato 
voorzien worden van voedsel.

Het begon allemaal op een dag in de Soup Kitchen 
van Port Alfred (Zuid-Afrika). Vroeg in de morgen 
vertrokken de studenten om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Gedurende de bereiding van het voed-
sel raakten zij in gesprek met de vrijwilligers van 
de Soup Kitchen over de sloppenwijk Nemato, de 
mensen die er leven en wat de Soup Kitchen voor 
hen doet. Ze waren geschokt, emotioneel geraakt 
maar ook erg onder de indruk. Geschokt door onder 
andere het feit dat er nog steeds mensen op een 
lege maag naar bed gaan, en dat zelfs de mensen 
die geholpen worden door de Soup Kitchen moeten 
dealen met 4 dagen zonder voedsel. Emotioneel 
geraakt omdat zij zich inbeelden hoe het zou zijn om 
het vreselijke gevoel van honger te moeten hebben 
en onder de indruk van de enorme inzet van de 
vrijwilligers van de Soup Kitchen en het werk dat 

zij leveren voor de armste en zwakste mensen in de 
sloppenwijk Nemato. 

Initiatiefnemer Daniëlle Enting kwam meteen met 
het idee om geld in te zamelen om de Soup Kitchen 
minimaal een maand lang draaiende te kunnen 
houden en daarmee ruim 14.000 mensen te kunnen 
voorzien van voedsel. “€2.100,-. Een relatief gezien 
klein bedrag voor Nederlandse begrippen in verhou-
ding tot het enorme resultaat dat het teweegbrengt. 
Dat moeten wij kunnen bereiken binnen de periode 
dat wij nog in Zuid-Afrika zijn, toch?” Aldus Daniëlle 
Enting. Meteen werd Monique de boer enthousiast 
en bood haar hulp aan. In de avond sprak Daniëlle 
met Lisanne van Mourik en ook zij werd enthousiast 
en bood haar hulp aan. Samen gingen zij opnieuw 
naar de Soup Kitchen en de sloppenwijk Nemato. Zij 
brachten voedsel, spraken met de mensen over hun 
leven, legden de situatie vast op camera en maakten 
er een indrukwekkende video van.
 
€2.100,- leek een mooi, haalbaar maar toch ook 
uitdagend bedrag. Maar overweldigende reacties 
met als gevolg een enorm aantal donaties zorgde 
ervoor dat dit doel al binnen een week gerealiseerd 
werd. De studenten besloten het bedrag te verhogen 
naar €3.500,- en ook dit bedrag hebben zij weten te 
realiseren. 23.333 mensen kunnen nu voorzien 
worden van voedsel met dank aan de studenten 
maar met name ook met dank aan de 149 donateurs!
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Ook Crescendo doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Assen-Noord Drenthe organiseert ook dit jaar weer de Clubkas Campagne. 
Dit jaar wordt maar liefst € 150.000,00 ter beschikking gesteld.

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, die we hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van Oes Mam, Berta Lunsing-Venema. Dat ze in zoveel harten een warm 
plekje heeft doet ons goed. Hierbij zeggen wij al haar lidmaatschappen en donateurschappen op.

Roelie, Geert   Bert, Yvonne
Anne en Ilse + Jordy  Stef en Demi

Crescendo kan uw steun heel goed gebruiken. 
Ons bestedingsdoel is o.a.nieuwe bladmuziek.

Hoe werkt het?
Van 4 t/m 19 september 2018 kunnen leden van de 
Rabobank Assen-Noord Drenthe drie stemmen 
uitbrengen op hun favoriete club. Ieder lid krijgt 3
stemmen. Elke stem is geld waard! De waarde van 
een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare 
bedrag van € 150.000,00 te delen door het aantal 
uitgebrachte stemmen. Crescendo ontvangt dan het 
aantal op ons uitgebrachte stemmen X het bedrag 
dat een stem waard is. Je mag maximaal 2 stemmen 
op 1 club uitbrengen.

We kunnen erg goed extra inkomsten gebruiken. 
Dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen willen 
stemmen op Crescendo! Dus vraag ook je familie,
vrienden, collega’s etc. om een stem op ons uit te 
brengen.

Ook stemmen?
Alle leden van de Rabobank (peildatum 1 augustus 
2018) mogen stemmen. 

Ben je nog geen lid? 
Wordt dit dan z.s.m. zodat je volgend jaar ook mee
kunt stemmen! Let op: als je een rekening bij de 
Rabobank hebt, ben je nog niet automatisch lid! 

Meer informatie kun je vinden op
www.rabobank.nl/assen-nd

Alvast bedankt voor uw steun!

DORP NIEUWS

Uit het dorp

> Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
> Uit de oude doos
> Overhandiging cheque Care for Nemato
> Crescendo doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne

Dankbetuiging



 



 


