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SGO sportblad niet ontvangen?
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De Pol 4 Grolloo
0592-501307
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Marieke Schamper
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Rick Tjassens | Senioren
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Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl
Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Fitness
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Van de bestuurstafel

> Even voorstellen • Kirsten Rosien

Even voorstellen...
Sinds juli ben ik officieel bestuurslid van de afdeling fitness van SGO.
Ik woon sinds 2003 in Grolloo, destijds ben ik in

andere hulpverleners van zowel binnen als buiten

Grolloo terecht gekomen om lekker dichtbij mijn

Yorneo. Ik ben blij dat ik voor die kinderen en hun

werk wat toen nog jeugdzorg Drenthe heette, te

gezinssystemen een verschil kan maken in een

wonen. Ik werkte destijds op één van de groepen op

bijzondere (moeilijke) periode in hun leven.

Papenvoort. Ik woon met mijn drie kinderen,
Benthe, Mette en Jonne met plezier in Grolloo.

Ik sport al erg lang bij SGO, ik ben jaren elke donderdag naar aerobics geweest, maar sinds de fitness

Tegenwoordig werk ik nog steeds voor dezelfde

geopend is ben ik daar twee tot drie keer per week

werkgever, Yorneo inmiddels. Ik werk in het

te vinden. Lekker sporten met fijne, professionele

crisisteam waar ik gezinssystemen behandel die

begeleiding samen met een leuke club mensen! Ook

in ernstige mate op meerdere levensgebieden zijn

mijn kinderen sporten met plezier bij SGO al vanaf

vastgelopen en waar uit huisplaatsing dreigt of net

dat ze konden lopen bij de peutergym! Fijn zo veel

doorgezet wordt. Het gaat hierbij om kinderen/

keus in ons mooie Grolloo!

jongeren van 0-23 jaar en hun opvoeders, maar ook
de omgeving om hen heen die ik begeleid zoals

Graag tot ziens bij SGO! Groeten Kirsten

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang ﬁt!

> Vacature Fitnessleid(st)er bij SGO
> Fitness – Nieuwe aanwinst
> Berichtje van onze dorpscoördinator Siny Vink
> 15e Dorpsmaaltijd
> ATB-tocht met start en ﬁnish in Grolloo

Vacature Fitnessleid(st)er bij SGO
In verband met haar werkzaamheden bij Paramedics in Assen en haar opleiding gaat onze
fitnessleidster van de woensdagmorgen, Sanne Scheltes, ons binnenkort helaas verlaten.
Daarom de volgende vacature ontstaan.
In de fitnessruimte in Het Markehuis worden 4x per

WIJ ZOEKEN JOU!

week fitnesslessen onder begeleiding verzorgd. Door

Ben jij enthousiast en heb je kennis en ervaring

vertrek van de huidige leidster is op woensdagmorgen

met fitness neem dan contact met ons op voor

van 8:30-11:00 uur een vacature ontstaan.

nadere informatie.

Contactpersoon: Roelof Dilling, tel. 0592-501582 of via e-mail: rdilling@kpnplanet.nl

Fitness – Nieuwe aanwinst
Het motto van deze Arc trainer is “Better Results - Less Time”. We zijn benieuwd!
De fitness afdeling van SGO Grolloo maakt vanaf
de start in september 2015 een mooie ontwikkeling door. Geleidelijk groeit het aantal fitnessers en
intussen hebben we al meer dan 40 geregistreerde
leden! Prachtig en wat ons betreft is de grens nog
niet bereikt.
Door het groeiende aantal sporters is er een enkele
keer sprake van ‘filevorming’ bij de cardiotoestellen.
Gelukkig is het veilingpotje van 2015 nog niet leeg
en daarom hebben we vorige week een achtste
apparaat aangeschaft. Hieronder onze nieuwe
aanwinst op de foto: een zgn Arc-crosser.
Op korte termijn zullen we ook nog een extra fiets
aan schaffen.

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang ﬁt!

> Vacature Fitnessleid(st)er bij SGO
> Fitness – Nieuwe aanwinst
> Berichtje van onze dorpscoördinator Siny Vink
> 15e Dorpsmaaltijd
> ATB-tocht met start en ﬁnish in Grolloo

Berichtje van onze dorpscoördinator Siny Vink
Op 1 oktober ben ik gestart met de functie van Dorpscoördinator in Grolloo.
In een eerder Sportblad heb ik mijzelf al aan u voorgesteld.
Op dit moment ben ik mij aan het inlezen en

Het Markehuis zal ik zoveel mogelijk aangeven

inwerken en de komende tijd zal mijn werk vooral

wanneer ik in het dorp ben, maar ook wanneer ik

bestaan uit verkennen van en kennismaken met het

bijvoorbeeld vakantie heb en wie u dan in geval van /

dorp Grolloo en de Omstreken en haar inwoners.
Afgelopen donderdag was ik bij de
dorpsmaaltijd en heb daar al met een
aantal mensen kennis gemaakt.
Vanaf 8 oktober ben ik op maan-

urgentie kunt bellen.
Het is de bedoeling dat er vanaf 5 november een
inloopspreekuur zal zijn in Het Markehuis. De exacte
tijd daarvan zal ik in een volgend sportblad aan u
laten weten.

dag in Grolloo
aanwezig. Dat kan in Het Marke-

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met mij

huis zijn, maar ook in het dorp.

opnemen via 06-36511015. Ik ben niet altijd
bereikbaar, maar bel wel altijd terug als u een

Daarnaast ben ik op wisselende
tijden en dagen ook wel in het dorp te
vinden. Op het prikbord in

voicemailbericht inspreekt met uw telefoonnummer.
En als u uw adres inspreekt, kan ik ook bij u langs
komen!

15e Dorpsmaaltijd
“Aaltje hef een nij dak op ’t hoes en Schloo hef een domnee”.
Ach, het wordt een beetje saai :-).

Verder heeft onze nieuwe dorpscoördinator Siny

Het was opnieuw gezellig bij de dorpsmaaltijd en

Vink zich voorgesteld en iedereen uitgenodigd om

het eten smaakte prima. De nieuwtjes van de afge-

nader met haar kennis te maken.

lopen zomer passeerden nog even de revue, zoals
“Aaltje hef een nij dak op ’t hoes en Schloo

Ook namen we afscheid van de/een enige man in

hef een domnee”.

ons kookteam, Hubert Widman... >

Vervolg - 15e Dorpsmaaltijd
“Aaltje hef een nij dak op ’t hoes en Schloo hef een domnee”.
...> Nu onze dames Hubert de kneepjes van het vak

De aardappelen zijn ons aan-

hebben geleerd, kunnen ze Hubert met een gerust

geboden door Hester en Hilko

hart laten gaan. Mocht Rosanke niet tevreden zijn

(van de Amerweg). Het keurings-

met de kookkunsten van Hubert, hij mag gerust

rapport van Janick zat erbij en het

nog een paar keer op de kookles van ons kookteam

waren geen krieltjes! Bedankt Hilko

komen ;-) Hubert, bedankt voor je inzet bij de

en Hester!

dorpsmaaltijd!

...Voor een deel kwamen
de ingrediënten van
‘Lekker Makkelijk’...

De volgende dorpsmaaltijd is op donderdag
4 november. Aanmelden is al weer mogelijk langs
de bekende wegen.
En voor de agenda ook alvast de andere data van de
dorpsmaaltijd in het seizoen 2018-2019: 6 december
2018 en in 2019: 7 februari – 7 maart – 4 april.

ATB-tocht met start en ﬁnish in Grolloo
Het Markehuis. Kan niet anders, daar voel je je thuis!
De ATB-tocht van zondagmorgen was geslaagd.

Opnieuw ook dank aan Camping Landgoed

Prachtig weer, mooie natuur en veel deelnemers

De Berenkuil voor het beschikbaar stellen van

(430 ATB-ers). De samenwerking met de fietsclub ’t

parkeergelegenheid, zodat overlast van parkerende

Kamrad uit Assen was ook deze keer uitstekend. Het

auto’s in het dorp voorkomen kon worden.

evenement leverde opnieuw een mooi bedrag op

Bedankt Sanne!

voor Het Markehuis.
En uiteraard en niet in de laatste plaats, noemen
SGO-verkeersregelaars Jan Hendriks, Geert Warringa,

we Ina, Johanna en Marieke, die weer zorgden

Harm Jansen, Albert Jan Hadders en Bert Meems

voor een top-uitstraling en prima gastvrijheid in

bedankt voor jullie bijdrage!

Het Markehuis. Kan niet anders, daar voel je je thuis!

COLUMN

MET DICK OELEN

Veilingoverpeinzingen 2018

Veilingoverpeinzingen 2018
Zaterdag 13 oktober gaan we weer veilen voor een goed

zich er weer met hart en ziel voor in. De spandoeken

doel: de renovatie van de gymzaal van Het Markehuis.

werden van zolder gehaald en fantastische kavels werden

Tot nu toe waren het altijd heel gezellige veilingdagen

’t hele jaar door aangeboden.

eens in de twee of drie jaar. Het lijkt wel of het hele dorp er

Burgemeester Eric van Oosterhout en commissaris van de

op enig moment van de dag bij aanwezig is. De verbinding

Koning Jacques Tichelaar gooiden de stemming er direct

met elkaar is zeker zo belangrijk als de opbrengst. De

stevig in; Egbert Meijers zorgde voor een uitverkocht

afgelopen dagen peinsde ik voor mezelf nog even terug,

huisconcert bij Eva Kingma en bijna 250 kavels werden

hoe we er nu mee begonnen zijn. Vanuit het bestuur van

vlot door veilingmeesters Jan Sijbring, Henk Zeelenberg

Het Markehuis was men op gegeven moment op zoek

en Gert Jan Hietbrink aan de man/vrouw gebracht. Ruim

gegaan naar een groep mensen, die zich eens extra in

€ 11.000,- was het positieve resultaat en opnieuw wist

wilde zetten voor het behoud van het dorpshuis in

het Markehuisbestuur de oude peuterspeelzaal om te

Grolloo. Feitelijk was het doel om de financiële balans

bouwen tot een fantastische fitnessruimte. En wat een

eens flink naar de plus te brengen. Uit deze groep

heerlijke dag was het met elkaar.

“Grolloo Springlevend” kwam spontaan een veilinggroep

Nu, drie jaar later, zijn we (Katrien, Ina, Hilbert, Bert en

voort die op 28 september 2013 een veiling van artikelen

Dick) al weer vele maanden bezig met de organisatie. En

en diensten in Het Markehuis organiseerde. “De opbrengst

opnieuw krijgen we weer vanuit alle hoeken spontaan en

komt geheel ten goede aan het Markehuis”, zo meldde

gevraagd assistentie aangeboden. En opnieuw worden er

hun aankondigingsposter vol trots. Het enthousiaste

weer heel veel (ruim 200!) en heel bijzondere kavels (o.a.

en dappere Dorpshuis-bestuur wist de opbrengst via

Friese klok, scootmobiel, C+B collectors item, twee mooie

fondsen fors te vergroten en vol vuur ging men aan de

reisjes met Derksen, vele manden, taarten, te veel

slag om de kantine echt helemaal aan te passen: een

diensten om op te noemen, concerten in huiskamer en

fantastische, nieuwe bar, nieuw meubilair, energiezuinige

kerk, manden met groente, fruit en streekproducten,

koelkasten en alles wat geverfd kon worden, kreeg een

ritjes in zijspannen en raceauto’s, lessen in muziek en

prachtige nieuwe kleur. Nog iedere week is ’t genieten in

hondentraining, nog meer diensten enz enz) aangeboden.

dat Markehuis.

Soms zeuren we wat langer door en zeker en wis vinden

Maar... daarmee was de kous nog niet afgebreid. De crisis

velen ons misschien ook wel lastig. Soms ook komen we

spookte immers nog steeds wat rond in ’t land en de

wel vier keer, maar altijd met het goede doel in het vizier:

huishouding was nog niet duurzaam genoeg. In 2015

Renovatie van de toneelzaal in het Markehuis.

werd de succesformule nog eens herhaald. De gemeente
had besloten de peuterspeelzaal niet verder te bekostigen

We zijn jullie allemaal dan ook erg dankbaar voor jullie

en er kwam een zaaltje leeg. Jaarlijks zou Het Markehuis

bijdragen dit jaar, in welke vorm dan ook! Fantastisch.

een paar duizend euro’s minder inkomsten hebben. Aan

En wat konden Jan Sijbring en ik dan ook de journalist van

een tweede veiling viel min of meer niet te ontkomen.

het Dagblad vol trots over ons prachtige veilingproject in

Hilbert Stel , Annemay Bock, Peter koop, Bert Meems,

Grolloo vertellen. Hopelijk wordt de veiling in 2018 weer

Rens van Velden, Dick Oelen en Henk Zeelenberg zetten

net zo gaaf als de vorige keren.
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Vanaf de velden
> Dolle avond in Dwingel...”Angstgegner” Dok
> Uitslagen en programma volleybal
> Fotoreportage JO8 en JO10

Dolle avond in Dwingel...
Heren 1 SGO rolt “Angstgegner” Dok met 4-0 op. Op de avond voor ‘Dolle Dok Dag’ mochten de
volleybalheren van SGO aantreden tegen Wesseling DOK H1 in Dwingeloo. De groenhemden uit
Grolloo hebben het traditioneel altijd lastig tegen de routiniers van DOK.
Vorig jaar werd het een zwaarbevochten 3-1 en het
jaar daarvoor bleek een 2-0 voorsprong in sets zelfs
niet genoeg voor de winst. SGO was dus gewaarschuwd en dat bleek, want de bezoekers boekten
een verdiende en zeer welkome 4-0 overwinning in
sporthal Hulzebosch.
De spoeling was dun bij SGO, want Egbert moest
zelfs als ‘7e man’ mee, omdat zowel Folkert als Wilko ontbraken. Martin begon daarom met Sanne als
midaanvaller, Rudie startte als diagonaal en Richard
en Erik vormden de hoofdaanval. DOK had in eerste
instantie licht de overhand in de openingsset, maar
SGO was al snel gewend aan de grotere hal en trok
langzaam maar zeker het initiatief naar zich toe.
Sanne bleek met name blokkerend weer een plaag
voor de tegenstander en maakte een aantal prettige
punten aan het eind van de set die met 25-18 naar
SGO ging. Ook in het tweede bedrijf was SGO de
betere van de twee. Richard en Erik scoorden regelmatig aan de buitenkant, Rudie wist de gaten in de
DOK-defensie haarfijn bloot te leggen en ook Martin
pakte zijn puntjes mee op de voor hem onwennige
midpositie en deed dat zowel aanvallend als blokkerend. De coach van DOK probeerde van alles met
wissels en time-outs, maar SGO gaf geen krimp en
won ook de tweede doorgang verdiend met 25-20.
De groen-zwarten gingen ook in set nummer drie
vrolijk verder met prima volleybal. Met name serverend werden de lange mannen uit Dwingeloo door
SGO veelvuldig in verlegenheid gebracht en dat

resulteerde in een geruststellende marge voor de
bezoekers. DOK zette nog wel even aan, maar een
dodelijk blok van Richard beslechtte het pleit ook in
deze set in het voordeel van SGO: 25-21.
De buit was weer binnen, maar SGO wilde ook
maar wat graag het bonuspuntje mee naar Grolloo
nemen. DOK gaf zich echter ook niet zomaar gewonnen en bij SGO leken de krachten toch wat weg te
vloeien. De gastheren namen een voorsprong van
18-7 (!) en de set leek dan ook verloren voor SGO.
Niets bleek echter minder waar, want puntje voor
puntje knokte de groen-zwarte brigade zich weer
helemaal terug in de set. Bij DOK sloeg de twijfel toe
en een onverwacht blok van Olaf op de stand 23-21
voor DOK leek de ploeg uit Dwingeloo definitief te
knakken. De DOK-mannen maakten geen punt meer
en Richard maakte het karwei vakkundig af met een
geplaatste smash: 25-23 voor SGO en de volle buit!
Komende week even geen wedstrijd voor de heren
van SGO. Een week later echter een ‘Engels programma’: woensdag 17 oktober komt Quinto H2 op
bezoek voor de beker en twee dagen later reist SGO
af naar Appelscha voor de pot teven VCM. Beide
wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

“...traditioneel
altijd lastig...”

Uitslagen en programma volleybal
Uitslagen
Volop’69 HS 2
Wesseling DOK HS 1
Wesseling DOK DS 4
Sleen MB 1		

-

S.G.O. HS 2
S.G.O. HS 1
S.G.O. DS 1
S.G.O. MB 1

2–2
0–4
2–2
4–0

Programma 12 oktober en 13 oktober
Vrijdag 12 oktober
19:30 uur
S.G.O. HS 2
IVO HS 2
		
Aanwezig:
18:45 uur
		
Zaaldienst:
Onderling regelen
		
Scheidsrechter: Peter Suurd
		
Bardienst:
Onderling regelen
			
Zaterdag 13 oktober
9:00 uur
Haulerwijk N2 1
S.G.O. N2 1
9:30 uur
S.G.O. N2 1
DIO Oosterwolde
10:30 uur
Rovoc N2 1
S.G.O. N2 1
Sporthal:
De Bongerd, Haulerwijk
Vertrek:		
Ouders regelen onderling
Vervoer:
Ouders regelen onderling
			
Zaterdag 13 okt ober
11:30 uur
S.G.O. N4 1
Impala N4 1
12:00 uur
S.G.O. N4 1
Sudosa-Desto N4 10
Sporthal:
De Bongerd, Haulerwijk
Vertrek: Ouders regelen onderling
Vervoer:
Ouders regelen onderling
			
Zaterdag 13 oktober
19:30 uur
S.G.O. DS 1
Dio Oosterwolde DS 2
		
Aanwezig:
18:45 uur
		
Zaaldienst:
Onderling regelen
		
Scheidsrechter: Egbert Lensing
		Bardienst:
Annelies

Fotoreportage JO8 en JO10
Spannende wedstrijden en een lesje effectiviteit.
JO8 speelde zaterdag een mooie gelijkwaardige

Na een spannende wedstrijd en een lesje effectiviteit

wedstrijd tegen Fit Boys. Helaas werd deze verloren

stond SGO, 10 minuten voor het einde, achter met

met 2-4. Wel heel goed gespeeld toppers!

0-3. Veerkracht en doorzettingsvermogen bracht de
eindstand op 3-3.

JO10-2 mocht vanmorgen aantreden tegen LTC uit
in Assen. In een spannende wedstrijd trokken onze
voetballers helaas aan het kortste eind: 7-5. JO10-1
mocht voetballen tegen Stadskanaal.

“...spannende
wedstrijden”

Fotoreportage JO8 en JO10
Spannende wedstrijden en een lesje effectiviteit.

Trots
op onze
jeugd!
jo8
SGO - Fit Boys

2

4

jo10
LTC - SGO 2

7

jo10
Stadskanaal - SGO 1

3

3

5

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
> Uit de oude doos				
> Herfswandeltocht
> Samen maken we de Erfgoedatlas
> Kern met Pit laat buurtprojecten...

Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Iedereen is de hele dag van harte welkom. Het Markehuis zorgt weer als vanouds voor de catering.
Vrijdag 12 oktober:
Kijkavond 19.00-21.00 uur in ’t Markehuis
Zaterdag 13 oktober:
Veilingdag Grolloo Springlevend
Tijdens de kijkavond kan je al een veilingboekje á €
1,- kopen en een eerste bod uitbrengen op een door
jouw gewenste dienst of kavel. De kavels zijn allemaal
te bekijken, ze staan in volgorde van veilingronde in
Het Markehuis. Ook hebben we de diensten op grote
wandborden geniet. Gezien het grote aanbod
beginnen we zaterdag met de verkoop om stipt
10.00 uur. De opening is om 9.50 uur. Iederen is de
hele dag van harte welkom. Het Markehuis zorgt als
vanouds voor de catering.

Veilingschema en veilingmeesters
Hieronder tref je het veilingschema aan. De kavels
kun je terugvinden in het veilingboekje. Ook worden
de diensten op een groot scherm tentoongesteld.
De voorwerpen worden door de veilingassistenten
zichtbaar voor de hele zaal gepresenteerd. Na iedere
ronde dient er direct met de pin of contant te worden
betaald. Nadat kavels zijn uitgereikt is de koper
verantwoordelijk voor zijn product of dienst. Met de
uitgereikte bon kan later bij de aanbieder de dienst
worden opgehaald. De bonnen zijn geldig tot
1 januari 2020.
We wensen iedereen een heel fijne,
succesvolle (veiling)dag.
Veilingcommissie Grolloo Springlevend.

Programma: Veilingdag
9.50 uur					
Opening
± 10:00 – 10:30 uur
ronde 1 		
Jan Sijbring
± 10:30 – 11:30 uur
ronde 2 		
Jan Germs (Huus van de Taol)
						Afrekenen / pauze
± 11:45 – 12:15 uur
ronde 3 		
Gert Jan Hietbrink
± 12:15 – 12:45 uur 				
Afrekenen / pauze
13.00 – 15.00 uur:				
Bas Luinge fietst ... km? (tot op 1 cijfer na komma)
						
(Raden voor € 2,00 of vrijwillig meer)
± 12:45 – 13:45 uur
ronde 4 		
Jan Sijbring
						Afrekenen / pauze
± 14:00 – 14:45 uur
ronde 5 		
Harry Dijkstra (oud-wethouder Aa en Hunze)
						Afrekenen / pauze
± 15:00 – 16:00 uur
ronde 6			
Derkjan Schepers
						Afrekenen / pauze
± 16:15 – 17:15 uur
ronde 7 		
Jan Sijbring
						Afrekenen

Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Iedereen is de hele dag van harte welkom. Het Markehuis zorgt weer als vanouds voor de catering.
Nieuwe kavels

aangeboden. Bas Luinge gaat niet alleen fietsen

In de afgelopen week zijn er wederom nieuwe kavels

voor het goede doel, maar heeft ook nog 2 van zijn

binnengekomen! Afgelopen weekend is het kavel-

boeken gesigneerd en biedt deze ter veiling aan.

boekje met deze prachtige kavels samengesteld.

Genieten van prachtige door Bas in het Drents ge-

Kavels die deze week nog worden aangeboden

schreven verhalen. Op 6 december organiseert de

worden tijdens de veilingdag toegevoegd aan 1 van

Bloemsierkunst studiegroep ‘De Guirlande’ wederom

de veilingrondes. Deze staan derhalve niet in het

hun kerstshow. Jaarlijks wordt deze hoog aange-

kavelboekje maar worden door de veilingmeesters

schreven kerstshow door vele mensen bezocht.

toegelicht.

Gera Gommers biedt 2 toegangskaarten aan.
Daarnaast hebben wij diverse prachtige producten

Rosanke van Beekum heeft een prachtige Fries

binnengekregen. Een magnetron, een antieke klok,

Staartklok aangeboden! Hieronder hebben wij dit

kinderboeken, partij emaille producten (kolenkit,

prachtige aanbod van Rosanke aan Grolloo voor u

melkbussen) een antieke naaimachine, maar ook

uitgelicht.

een moderne variant. Wilt u gaan golfen? Nu de
kans! Er worden 2 golfsets inclusief trolley in

Albert Jansen van Bouwservice Jansen en Raymond

perfecte staat aangeboden! Zowel een dames als

Bleijinga van BTS schenken beide € 100,- aan de

een heren variant.

veiling t.b.v. de renovatie van de toneelzaal van
het Markehuis. Marian Kramers biedt aan om in 2

Kavel uitgelicht:

dagdelen een mooi beeldje, schaal of tegel te maken

Rosanke van Beekum schenkt aan de veiling een

inclusief drogen, bakken en kleur geven aan het

prachtige Friese Klok uit 1840/1845.

werkstuk. AVIA Xpress Tolner uit Elp biedt 3 kavels
aan met 5 x autowassen, Vreugdenhil uit Eldersloo

Ze voegt er het volgende aan toe:

biedt een prachtige buiten bloempot aan en een

Een zuivere, eerlijke antieke klok, die van Terschelling

cadeaubon t.w.v. € 25,- om deze pot te kunnen

komt. Het jaartal is ongeveer 1840/1845. De klok loopt

gaan vullen. Jan en Pietje Uildriks, Vleesveebedrijf

wel, maar moet nagekeken worden. De klok is altijd

Uildriks – Willems, bieden 5 kg prachtig rundvlees

in familiebezit geweest van de familie Roos uit Hoorn.

aan. Derkjan Schepers biedt namens Muller Licht

Rosanke is het kleinkind van “Jauk van Aike Roos”.

uit Sleen een doos ledlampen aan en 2 kaartjes

De klok wordt door Rosanke geschonken uit dank-

voor een wedstrijd naar keuze van FC Emmen. In de

baarheid voor het fijne wonen in Grolloo, al 40 jaar

business ruimte inclusief een hapje, drankje en een

lang aan de Amerweg 20. Eerst met het gezin Rob van

FC Emmen sjaal! Het team van Kapsalon Janny biedt

den Heuvel (met de kinderen Remco en Freek), daarna

een waardebon voor Wassen – Knippen – Föhnen en

meer dan 16 jaar getrouwd met Hubert Widman.

een product naar keuze voor vrouwen en/of mannen
samen t.w.v. €55,-. Een feestje vieren? De Boerhaars-

De Veilingcommissie bedankt Rosanke en al die

hoeve stelt één van de zalen beschikbaar en een rit

andere gulle schenkers voor hun prachtige

in de trekkertram. Henk Lanting heeft een prachtige

betrokkenheid en aanbod voor de veiling komende

pentekening aangeboden en Wiebe Bijker heeft

zaterdag 13 oktober.

inmiddels 2 olieverfschilderijen van zijn hand

Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Iedereen is de hele dag van harte welkom. Het Markehuis zorgt weer als vanouds voor de catering.

Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Nog even... en de veiling gaat beginnen. Houd zaterdag 13 oktober de hele dag vrij!

Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Nog even... en de veiling gaat beginnen. Houd zaterdag 13 oktober de hele dag vrij!

Vervolg > Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018
Nog even... en de veiling gaat beginnen. Houd zaterdag 13 oktober de hele dag vrij!
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SGO voetbal 2e elftal – ca 1980
Nog een keer SGO voetbal. Het 2e voetbal elftal van SGO op een foto uit ca 1980.
Staand van L naar R:
Albert Smit, Bert de Rink, Jan Bonder, Gerrit Sikke-

Met dank aan

ma, Jan Stegeman, Roelof Hingstman, Henk Wie-

Tinie Klaassens voor deze foto!

chers, Bertus Oving, Arend Smit, Jan Hendriks
Meer foto’s of dia’s zijn welkom:
Gehurkt van L naar R:

Roelof Dilling

Henk Hofsteenge, Edzo Kuiper, Jan Hendrik Klaas-

Hofakkers 5

sens, Albert Bouwmeester, Jaap Oldejans, Roelof

tel 501582

Enting en Grietinus Pronk

e-mail naar rdilling@kpnplanet.nl
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Herfstwandeltocht
Het is weer oktober en dus tijd voor een mooie herfstwandeltocht. Zet zondag 21 oktober in je agenda.
Er zijn drie verschillende routes in kaart gebracht.

Geef je vast op via het aanmeldformulier op

Route Veen 8,8 km

– Start tussen 11.00 en 14.00

www.volksvermakengrolloo.nl of via

Route Halken 13,8 km – Start tussen 11.00 en 13.00

secretaris@volksvermakengrolloo.nl

Route Kamp 18,2 km

– Start tussen 11.00 en 12.00
(Aanmelden hoeft niet persé, maar maakt het voor

Alle routes starten en eindigen in het Markehuis.
De wandelaar krijgt een routeboekje, voorzien van
een kaart en een nauwkeurige beschrijving.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis meedoen.
Voor de anderen kost het 4 euro. Dat is inclusief een
lekkere kop soep met brood na afloop.

Voorgaande herfstwandeltochten
Foto’s: Grollerbok

ons als organisatie wel een stuk makkelijker!)
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Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken?
Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien.
Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen

samen aan de slag gingen om een gezondere leefstijl te

en theatervoorstellingen; Kern met Pit ondersteunt

bevorderen via het initiatief ‘Naar school gaan is leuk’.

mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis,

Met speelse beweeg- en spelaanleidingen maakten ze

advies en een groot netwerk. Is het idee binnen een

samen de wandelpaden aantrekkelijker, zodat ouders

jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000

en kinderen eerder kiezen om naar school te wandelen

euro voor hun initiatief én maken ze kans op de Gou-

of fietsen. Een prachtig initiatief! Niet voor niks de tro-

den Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving voor

feewinnaar van Kern met Pit Drenthe 2017. Bekijk hier

Kern met Pit 2019 is nu geopend!

het filmpje van het initiatief.

Sinds de start van Kern met Pit, 41 jaar geleden, zijn al

Meedoen?

ruim 5000 lokale buurtprojecten gestart, opgebloeid

De inschrijving voor Kern met Pit 2019 is geopend. Het

en verankerd in de maatschappij. Door deel te nemen

aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober

kunnen bewonersgroepen de kennis en het landelijke

via www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer

netwerk inzetten van KNHM (Koninklijke Nederland-

dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deel-

sche Heidemaatschappij). Ze krijgen gratis ‘gereed-

nemers zijn verspreid over heel Nederland. Van dorp

schap’ om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur

tot stad, van krimpgemeente tot de Randstad: Kern

bijvoorbeeld, interessante workshops, de mogelijkheid

met Pit is er voor iedereen met een goed idee voor zijn

om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise

buurt.

van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een
enorme boost: door mee te doen met Kern met Pit is er

Meer informatie?

iemand die kan adviseren bij een plan van aanpak of

Neem voor meer informatie contact op

een bouwtekening kan maken. Kern met Pit stimuleert

met het KNHM team Drenthe.

de betrokkenheid van burgers door ze te voorzien van

Katrien Eggens, coördinator Kern met Pit.

informatie, praktische workshops en de begeleiding

06 146 46 995 | katrien@eggens-terheide.nl

van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds
meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk.
Door het hele land worden vele mooie projecten
opgestart die een boost geven aan de leefomgeving.
Zoals in het Drentse Eelderwolde, waar inwoners
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Hoe werkt
Kern met Pit?

1

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 31 oktober
2018. Iedereen die graag iets moois van zijn
of haar buurt wil maken en daar een goed idee voor heeft,
kan zich aanmelden via de website www.kernmetpit.nl.
Inspiratie nodig? Kijk dan ook eens op
de website bij buurtinitiatieven.

Selectie
per provincie

2

Per provincie is er een maximum
aantal projecten dat kan meedoen.
Na je inschrijving nemen we indien nodig contact
op voor aanvullende informatie. Je krijgt in december
te horen of je bent geselecteerd voor Kern met Pit. Als
je bent toegelaten, word je uitgenodigd voor de start
bijeenkomst in januari.

3

Aan de slag

Op 19 januari 2019 komen alle projec
ten samen op de startbijeenkomst van
Kern met Pit. Daarna ga je aan de slag
om samen met je buurt je droomproject
waar te maken. Je krijgt van ons gereedschap
om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld een eigen adviseur,
gratis workshops, expertise van Arcadis, je projectpagina
op de website en extra PR en media
aandacht voor jullie buurtinitiatief.

Feest!
Is het binnen een jaar gelukt om jullie
droom voor te buurt waar te maken?
Dan beloont KNHM het project met
1000 euro en het predicaat Kern met Pit
tijdens een feestelijke bijeenkomst.
En dan maak je ook nog kans op de Gouden Pit,
ter waarde van 3000 euro!

4

Bazar
Thema: vriendschap
Kom erbij!

Met heel veel spelletjes voor jong en oud
Eet gezellig mee: broodje rookworst
bruine bonen met spek, stamppot

vrijdag 12 oktober
17:30 - 20:30, obs De Drift

Team Streuer
“Ik kon een poosje bij hem aanklampen tot ik de plastic beschermer op mijn voet kreeg.
Alle gevoel trok uit mijn voet...”
Met de derde plaats in de slotrace van het wereld-

Die plek wist het duo tot en met de finish vast te

kampioenschap wegrace voor zijspannen heeft

houden. Na afloop toonde Streuer zich tevreden.

Bennie Streuer uit Grolloo de vierde plek in de

“Dat Paivarinta mij passeerde vond ik niet erg. Ik

eindstand veilig weten te stellen. Met zijn Franse

kon een poosje bij hem aanklampen tot ik de plastic

passagier Kevin Rousseau reed de Drent op het

beschermer op mijn voet kreeg. Alle gevoel trok uit

Duitse Circuit Oschersleben een soevereine wedstrijd

mijn voet. Ik moest telkens mijn been verplaatsen

waarin hij zijn derde plek in de race prima kon vast-

om te schakelen. Daardoor kwam ik niet meer aan

houden. Vanaf de start werd Streuer op de huid

normale rondetijden. Gelukkig ging het in de laatste

gezeten door de Finse combinatie Paivarinta/

ronden weer beter en kon ik Wyssen voor blijven.”

Veravainen. Na vijf ronden werd Streuer gepasseerd.

De vierde plek in de eindstand was, nadat Streuer

Maar omdat concurrent Reeves een halve ronde

eerder dit seizoen tweemaal niet was gefinisht, het

later uitviel, kwam Streuer toch weer op de derde

hoogst haalbare.

plaats terecht. Halverwege de wedstrijd kreeg de
Nederlander een door een voorganger verloren

“Meer zat er niet in. Het zijn kostbare punten die je

heupbeschermer vol op zijn rechter voet, waardoor

dan verspeelt wanneer je uitvalt.”

het schakelen een probleem werd. De rondetijden
zakten daardoor en even leek de Duitser Wyssen

In Oschersleben werden de Britse broers Birchall

Streuer van de derde plek te kunnen verdringen. Maar

wereldkampioen. Paivarinta legde beslag op de

naar mate de race vorderde ging het schakelen weer

tweede plaats, Reeves/Wilkes werd derde en

redelijk goed en bleven Streuer en Rousseau derde.

Streuer/Rousseau vierde.

Op de foto Streuer (r) met Rousseau en de gewonnen beker.
Foto: Mark Walters

Nieuws van zangvereniging ‘Vriendenkring’
Zangvereniging ’Vriendenkring’ bestaat op 23 oktober a.s. 6o jaar.
We willen dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
Het wordt o.a. gevierd met een jubileumconcert op
zondag 11 november in ‘Het Markehuis’ van Grolloo.
Er zullen dan muziekstukken ten gehore worden
gebracht die enigszins een afspiegeling zijn van het
zangrepertoire tussen het jaar 1958 en het jaar 2018.

Dit naar aanleiding van de Rabobank Clubkas

Van het oude lied ‘Bruidsvaart in Hardanger’ tot een

Campagne 2018. We willen langs deze weg iedereen

medley van liederen uit de beroemde musical

heel erg bedanken die een stem(men) op onze

‘The Lion King’.

vereniging heeft uitgebracht. Het geld zal o.a.
gebruikt worden bij de organisatie van het

Het concert van ‘Vriendenkring’ begint op

jubileumconcert en het aanschaffen van nieuw

zondag 11 november om 14.30 uur en de toegang

zangrepertoire.

is voor iedereen gratis.
Vanaf 22 oktober tot en met 31 oktober komen
Op maandag 1 oktober mocht onze vereniging in

leden van ‘Vriendenkring’ langs om de jaarlijkse

‘De Nieuwe Kolk’ van Assen een cheque ophalen van

donateursgelden in Grolloo en omstreken weer

ruim 300 euro’s.

op te halen.

UITNODIGING

Uitnodiging Welzijn Ouderen

|

Maandag 15 oktober

|

Aanvang 19.30 uur in het Markehuis

Beginnen we weer met onze maandelijkse bijeenkomst. Roelien Jans komt ons vertellen over valproventie.
Ook de dorp coördinator Siny Vink komt bij ons langs. Iedereen boven de zestig is van harte welkom.

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
• CONSTRUCTIEWERK
Kampweg 6
9454 PE Ekehaar
Tel. 0592-389314

Smilderweg 16
9414 AP Hooghalen
Tel. 0593-592917

Industrieweg 6
8426 AA Appelscha
Tel. 0516-431254

WWW.STOFFERS.NL

