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REDACTIE SPORTBLAD

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en 
omstreken. Elk week staat dit blad weer vol spannende, interessante, 
belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de 
nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels.

 • We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
 • Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl

SGO sportblad niet ontvangen? 
Stuur een e-mail naar de redactie: sportblad@sgogrolloo.nl
Uiteraard zijn wij ook te volgen via het web en facebook.
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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Vrijwilligers bij SGO, hoe doen wij het beter!
> Van de redactie... geen sportblad tijdens herfstvakantie, wel aardappelactie

Vaak hoor je dat dit komt omdat iedereen 
tegenwoordig druk is. Dit zal best zo zijn, maar ik 
denk dat ‘drukte’ ook vaak als een erg gemakkelijk 
excuus wordt gebruikt. Mijn ervaring is namelijk dat 
de mensen met de volste agenda altijd nog ergens 
een gaatje kunnen vinden om vrijwilligerswerk te 
gaan doen, juist omdat ze zich kunnen verplaatsen 
in de noodzaak ervan voor het voortbestaan van de 
vereniging. 

In mijn ogen is ‘drukte’ niet de reden, maar komt het 
omdat leden zich veel minder dan vroeger, met een 
vereniging verbonden voelen. De digitalisering werkt 
ook niet mee aan clubbinding. Het is ontzettend 
gemakkelijk te communiceren via een toetsenbord 
of telefoon. Het heeft het er een stuk onpersoonlijker 
op gemaakt. We praten minder met elkaar en een 
berichtje zorgt regelmatig voor veel onduidelijkheid. 
Ten eerste omdat de ontvanger het verhaal ‘anders’ 
begrijpt dan het bedoeld is en ten tweede omdat 
mensen de berichtjes gebruiken om hun frustraties 
ongenuanceerd te uiten. Zoiets zouden ze in een 
persoonlijk gesprek nooit doen. Het grootste 
probleem is misschien wel de opmerkingen die 
vrijwilligers krijgen. Er is namelijk altijd wel iemand 
die er iets van vindt. Hoe goed de vrijwilliger zijn of 
haar werk ook heeft gedaan.

Als de opmerkingen op een normale manier worden 
geuit en terecht zijn, kunnen de meeste vrijwilligers 
er nog wel mee leven. Als het onterecht is en uit de 
mond komt van iemand die zelf nooit iets doet, is 
dat een stuk moeilijker te accepteren.

Er zijn verenigingen die alleen maar nieuwe leden 
aannemen, als zij, of de ouders van het kind, iets 
voor de club willen doen. Ook zijn er verenigingen 
die hun leden een toeslag op hun contributie gaan 
berekenen als ze zich niet voor vrijwilligerswerk 
aanmelden. Andersom hoor je ook dat verenigingen 
hun leden een korting op hun contributie bieden als 
ze iets gaan doen, en er zullen inmiddels nog wel 
meer creatieve manieren zijn bedacht om te 
proberen het vrijwilligersprobleem op te lossen.

Volgens mij is het belangrijk om onze vrijwilligers 
maar ook onze sponsoren duidelijk te maken hoe 
belangrijk hun inzet is. Zonder de vrijwilliger kan 
SGO niet bestaan. Daarnaast is het heel goed om te 
weten, waarom sommige leden en sponsoren tot op 
heden niets voor SGO doen of gestopt zijn.

                          ...lees verder >

Vrijwilligers bij SGO, hoe doen wij het beter!
Veel verenigingen in Nederland klagen over een gebrek aan vrijwilligers. Bij sommige verenigingen is 
dit nog geen echt groot probleem, maar bij anderen is meer aan de orde. En er zijn verenigingen die 
gewoon niet weten hoe ze elk seizoen iedere functie bezet moeten krijgen, waarbij het maar de vraag is 
of dat gedurende het seizoen ook zo blijft. 



Vrijwilligers bij SGO, hoe doen wij het beter!
Vervolg > Veel verenigingen in Nederland klagen over een gebrek aan vrijwilligers...

... > Maar het belangrijkste van alles: praten met 
elkaar. Zorgen dat de vrijwilligers en sponsoren zich 
gewaardeerd voelen. Samen, leden, vrijwilligers en 
bestuur runnen wij SGO. Luister naar elkaar als er 
vragen, ideeën, op- en aanmerkingen komen en doe 
er iets mee. Vier de mooie momenten samen zoals 
afgelopen zondag, waarbij de vrijwilligers en 
sponsoren van SGO letterlijk en figuurlijk in het 

zonnetje gezet zijn. Velen hebben hun grenzen 
verlegd, sommigen gingen erbij liggen, anderen 
lagen dubbel van het lachen. 
En ook goed om te weten, het was top geregeld bij 
Joytime!

voorzitter SGO
Hilbert Stel

Ja, je leest het goed. Geen sportblad volgende week. 
Ook de redactie heeft een weekje vrij in verband met 
de herfsvakantie. Alle aangeleverde stukken 
worden vanaf week 44 weer geplaatst. Uiteraard 
mag je vanaf dan weer een blad vol nieuws, sport, 
verhalen, foto’s en meer verwachten.
Wil je graag iets plaatsen in “Het sportblad van 
Grolloo voor Grolloo” stuur dan een e-mail naar 
sportblad@sgogrolloo.nl. 

Teksten mag je in Word document versturen en de 
foto’s apart in de bijlage. Dan blijft de verhouding en 
resolutie van de foto dik in orde.

Een wandeling maken in het bos van Grolloo tijdens 
de herfsvakantie? Via een verharde weg bereik je de 
nieuwe parkeerplaats “De Blauwe Steen”.

Iedereen een fijne (wandel)vakantie!

Van de redactie
Volgende week geen sportblad... maar we kunnen wel wandelen en de jaarlijkse aardappelactie...

SGO Aardappelactie 2018
 
Op Zaterdag 27 oktober zal de jaarlijkse aardappel-
actie van SGO plaatsvinden. Onze vrijwilligers 
zullen vanaf 09:00 uur bij de deuren langs komen 
om aardappelen te verkopen. De aardappelen zul-
len in zakken van 10 Kg a € 7,50,- verkocht worden. 
 
De opbrengst van deze actie zal gebruikt 
worden om de diverse activiteiten binnen onze 
sportvereniging te kunnen bekostigen.
 
Tevens zal er die morgen textiel worden opgehaald.



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

De eerste cross van het nieuwe seizoen gaat over 
een afstand van 4,3 of 8,7 km en zal gehouden 
worden om 14:00 uur in het Boerbos in Rolde. Het 
crosscircuit wordt voor het 5e seizoen georganiseerd 
in het unieke Hondsruggebied er voert je al hardlo-
pend door een afwisselend bos, heide en zand land-
schap. Het gehele circuit wordt door de loopgroepen 
van SGO, Gieten en Vomos georganiseerd en omvat 
6 crosslopen. De Boerbosloop  wordt al voor de 7e 
keer georganiseerd door de loopgroep SGO en heeft 
ook dit jaar weer een nieuw parcours. De wedstrijd 
is voor beginnende en ervaren lopers vanaf 12 jaar. 
De afstand is 4,3 km voor junioren en de volwassenen 
kunnen kiezen tussen 4,3 km en 8,7 km. Voor de 
junioren die de 4,3 km wedstrijd hardlopen en vol-
wassenen die wedstrijd 8,7 km lopen is er een prijs 
beschikbaar gesteld voor de snelste jongen/meisje 
en man/vrouw door het Resort Hof van Saksen. 
Voor alle deelnemers heeft de Echte Bakker Pots uit 
Rolde iets lekkers gebakken. 

De inschrijving is vanaf 12:45 uur in de Sporthal de 
Boerhoorn, Zuides 50, 9451KD Rolde. 
Deelname kost €3,-

Klassement
Er wordt wederom een klassement opgemaakt over 
de 6 crossen. Voor de senioren en masters (M/V) is 
dit over de 4 beste lopen en voor de junioren over 
de beste 3 lopen. De prijzen worden beschikbaar 
gesteld door Outdoor Grolloo, De Hondsrug Unesco 
Global Geopark en Run2Day Assen.

Jubileum
Vanwege het 5 jarig jubileum worden er vele 
aanmoedingingsprijzen beschikbaar gesteld door 
ondernemers in onze regio. Dit kan een paar schoe-
nen zijn van Run2Day Assen tot een spa en wellness 
voor 2 van het Hof van Saksen. Iedereen maakt kans 
op 1 van deze vele prijzen door 5 van 6 loopjes mee 
te doen. Kijk voor meer informatie hierover op de 
website.

Programma
27 oktober 2018 
Boerbosloop, Rolde 14:00 uur
25 november 2018
Boomkroonpad cross, Drouwen 11:00 uur 
27 december 2018 
Drouwenerzand cross, Gasselte 11:30 uur 
13 januari 2019
Gletsjerkuilccross, Ees 11:00 uur
9 februari 2019 
3 meren cross, Gieten 14:00 uur 
23 maart 2019 
Kleine Moere Cross, Grolloo 14:00 uur

Informatie
informatie over de Boerbosloop en over het Unesco 
Geopark Hondsrug Crosscircuit is te vinden op de 
website van het Geopark de Hondsrug.
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
of facebook https://www.facebook.com/geopark-
hondsrugcrosscircuit

> 5e editie crosscircuit start met de Boerbosloop

5e editie crosscircuit start met de Boerbosloop
Op zaterdag 27 oktober start de 5e editie van het Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit. 
De eerste van de 6 crosslopen is in Rolde.







COLUMN MET BERT OLDENBURGER

Een aanvaller moet niet gaan tackelen

Robin van Persie, de elegante en creatieve aanvaller 
van Feyenoord, was op de laatste dag van 
september de grote man in de wedstrijd tussen 
Feyenoord en Vitesse. Nadat hij al een paar 
prachtige staaltjes van techniek had laten zien, 
schoot hij in de 88ste minuut een vrije bal vanaf 25 
meter snoeihard in de voor de keeper rechter hoek. 
Het stadion ontplofte en Feyenoord was op weg 
naar een 2-1 overwinning. Echter enkele minuten 
later leed Feyenoord helaas toch nog een groot 
verlies, want diezelfde Robin van Persie beging in 
een vlaag van verantwoordelijkheidsgevoel een 
onbesuisde tackle. Rood was zijn deel. En hoewel hij 
het niet eens was met het besluit van scheidsrechter 
Serdar Gözübüyük, (die volgens mij overigens nooit 
op een redelijk niveau gevoetbald heeft), liep hij 
zonder veel bombarie, beheerst en kalm naar de 
kleedkamer. Een kampioen waardig.

Dit voorval deed mij denken aan een vergelijkbare 
situatie die ik in mijn voetbalcarrière heb 
meegemaakt. De meeste lezers van deze column 
kennen mij waarschijnlijk niet als speler en zeker 
niet wat voor soort voetballer ik was. Ik was een 
technische voetballer die bijna zijn hele voetballeven 
lang een vrije rol als spelmaker had. Aanvaller pur 
sang en begonnen als linksbuiten. Over mijn voetbal 
was niet veel aan te merken, maar altijd hoorde je 
op de achtergrond dat ik niet hard genoeg was en 
meer de duels moest aangaan.

Ik had daar een andere kijk op en was ook niet van 
plan mijn speelwijze aan te passen. Ik vond altijd 
dat bij een naderend duel je moest zorgen net iets 
eerder bij de bal te zijn en die dan wegtikken en 

omhoog te springen om de tackles te ontwijken. Ik 
was dan ook altijd de enige speler die altijd met een 
schoon voetbalbroekje van het veld stapte. De grap 
bij de spelers was dan ook altijd dat mijn voetbal-
broekje niet in de was hoefde.

Maar ook ik heb me een keer aangepast. Je weet 
wel, trainers appelleren altijd aan de teaminstelling, 
inzet en hard werken. Zo gebeurde dat ook toen ik 
een jaar of 22 was en we een uitwedstrijd met 
vv Emmen moesten spelen tegen Sneek. Sneek was 
een fysiek sterke ploeg en thuis waren ze moeilijk te 
kloppen. We kwamen behoorlijk onder druk te staan 
en liepen een beetje achter de feiten aan. En ook ik 
nam mijn “verantwoordelijkheid” als aanvoerder en 
probeerde een speler met een tackle te stuiten. Het 
leek nergens op, ik raakte geen bal, maar de grote 
rossige rechtsback werd door mij tegen de grond 
gewerkt. Gelukkig kreeg ik geen kaart en daar was ik 
blij om, want ik heb mijn carrière als voetballer 
kunnen afsluiten zonder ooit een waarschuwing, 
gele of rode kaart te hebben gekregen, kunnen 
afsluiten.

Het moraal van dit verhaal is: 
Een aanvaller moet niet 
gaan tackelen.

Een aanvaller moet niet gaan tackelen



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen en programma volleybal
> Programma voetbal
> Al met al was het een prima avond met 7 dames
> JO8 was zaterdag goed op dreef tegen Rolderboys
> Fotoverslag jeugd 

Uitslagen en programma volleybal

Uitslagen
S.G.O. HS 2  - IVO HS 2 0 – 4
Haulerwijk N2 1 -  S.G.O. N2 1 2 – 0
S.G.O. N2 1 -  DIO Oosterwolde 2 – 0
Rovoc N2 1 -  S.G.O. N2 1  2 – 0
S.G.O. N4 1 -  Impala N4 1  4 – 0
S.G.O. N4 1 -  Sudosa-Desto N4 10 0 – 4
S.G.O. DS 1 -  Dio Oosterwolde DS 2 4 – 0

Programma 17 oktober en 20 oktober
Woensdag 17 oktober (Bekerwedstrijd)
21:00 uur S.G.O. HS 1  - Quinto HS 2 
 Aanwezig: 20:15 uur
 Zaaldienst: Onderling regelen
 Scheidsrechter: Egbert Lensing
 Bardienst: Onderling regelen

Vrijdag 19 oktober
21:00 uur V.C.M. HS 1  - S.G.O. HS
 Sporthal: Steegdenhal, Appelscha
 Vertrek:  Onderling regelen 
 Vervoer: Onderling regelen
   
Zaterdag 20 okt ober
15:30 uur Betech Olhaco DS 4    -     S.G.O. DS 1
 Sporthal: Trasselt, Hoogeveen
 Vertrek:  Onderling regelen
 Vervoer: Marije/Tess

“...Uitslagen en 
programma”



Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

20-10-18 09:00 SGO JO10-1 HFC '15 JO10-1 GROLLOO

20-10-18 10:00 SGO JO8-1 Assen FC JO8-3 GROLLOO

27-10-18 08:45 LTC JO10-1 SGO JO10-1 ASSEN

27-10-18 10:00 SJO J.V. Oostenburg JO10-2 SGO JO10-2 OOSTERWOLDE FR

27-10-18 10:00 SGO JO8-1 LTC JO8-3 GROLLOO

Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

21-10-18 10:00 Gieterveen 2 SGO 1 GIETERVEEN

28-10-18 10:00 SGO 1 LTC 7 GROLLOO

Wedstrijdprogramma senioren zaal

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

15-10-18 21:00 SGO 1 Potetos 7 BORGER

24-10-18 20:55 Drs. Vijfje 26 SGO 1 GRONINGEN

Vrijdag 12 oktober moesten we naar Rolde. We 
waren met zeven dames sterk waaronder Marieke 
en Manon. Zonder deze dames hadden we niet een 
lekker potje kunnen voetballen. Wel hadden we dus 
geen wissels wat betekende een iets andere tactiek 
dan normaal. We stonden met twee dames achterin 
in plaats van een. 

De eerste wedstrijd was tegen Amboina. De wed-
strijd begon mooi rustig. Door het rustige spelen 
wilde de bal van de dames van Amboina er niet in. 
Ondanks een paar mooie schoten op doel vanaf 
onze kan wilde deze er ook niet in. Daarom was de 
eindstand van deze wedstrijd 0-0. Prima begin van 
de avond met de zeven dames. 

De tweede wedstrijd was tegen de dames van 
Rolderboys. Deze wedstrijd verliep net als de vorige 
erg rustig. Rolde wist echter twee keer bij het doel 
te komen en te scoren waardoor we deze westrijd 
verloren met 0-2.

De laatste wedstrijd speelden we tegen Asserboys. 
Tijdens deze moesten we ook de rust erin houden 
omdat we al twee volle partijtjes achter de rug had-
den. Het was een leuke gelijke pot voetbal maar As-
serboys wist toch een doelpunt te maken. Hierdoor 
eindigde de laatste wedstrijd van de avond met een 
0-1. Al met al was het een prima avond met 7 dames 
en geen wissels. Marieke en Manon bedankt voor het 
mee doen. We vonden het fijn dat jullie er waren!

Al met al was het een prima avond met 7 dames
...Wel hadden we dus geen wissels wat betekende een iets andere tactiek dan normaal. 



Fotoreportage JO8 en JO10

jo8

Rolder Boys   -   SGO         
             1                  17

jo10

    SGO 2  -  FC Assen                      
        2                  3

jo10
 
SGO 1 - Rolder Boys         
    3                  6

De dag dat het team van SGO zou gaan verliezen 
van Rolder Boys kwam statistisch natuurlijk steeds 
dichterbij. JO10-1 verloor zaterdag zijn eerste 
competitieduel met 3-6. Het team kwam er helaas 
niet aan te pas.

Het tweede team heeft net niet weten te winnen 
van FC Assen. De voetballers kwamen op 

wonderbaarlijke wijze op 2-1 voorsprong, maar 
moesten uiteindelijk het hoofd buigen: 2-3.

JO8 was zaterdag goed op dreef tegen Rolder Boys 
JO8-1. Ze wonnen in Rolde met 17-1. Toppers!

“...Goed op dreef 
tegen Rolder Boys”

JO8-1 was zaterdag goed op dreef tegen Rolder Boys...



Schitterende veilingdag 2018 in Markehuis Grolloo
Afgelopen zaterdag was het dan zover. De werkgroep Veiling Grolloo Springlevend 2018 met Katrien, 
Bert, Hilbert, Ina en Dick moest maar eens laten zien in hoeverre de organisatie voor mekaar was. 

Met de extra hulp van Janette Meems, Peter Koop, 
Bertus Reinders en Henk Zeelenberg werd vrijdag de 
hele dag benut om de veilingzaal klaar te zetten. En 
dankzij de prima catering van Ina en Henny van het 
Markehuis konden we tamelijk relaxed toewerken 
naar de kijkavond tussen 19.00-21.00 uur.
Zwaantje en Hendrikus Schrotenboer verkochten 
wederom vol verve de programma’s op vrijdagavond 
en de hele zaterdag. Bas Luinge kwam zelfs al even 
het parcours voor het fietsen controleren. 

Zaterdag om 8.45 uur werden de laatste zaken 
nog even uitgeprobeerd. Naast de hulp van vrijdag 
kwamen Siena Koop, Roelof Eggens en Richard 
Heling ons de hele dag assisteren. 

Een afvaardiging van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ hield 
de gemoederen voor aanvang op onderhoudende 
wijze bezig. Om 10.10 uur bedankte Eva Kingma 
Grolloo voor de prachtige ontvangst met kaarten en 
rozen bij haar terugkeer uit Amerika. Ook Grolloo 
Flute Session was dit jaar weer een groot succes. 
Uit de opbrengst van Grolloo Flute Session biedt Eva 
zowel aan het Markehuis als aan de kerk € 750,- aan.

Roelof Dilling legde in ’t kort uit welke plannen het 
Markehuis bestuur heeft met de “toneelzaal” 
waaraan de inzet van deze veilingdag besteed 

gaat worden.
En toen kon het evenement met veilingmeester 
Jan Sijbring van start. 10 Kilo vlees werd vlot aan de 
man gebracht en daarna ging het in rap tempo. 
Jan Germs van ’t Huus van de Taol maakte indruk 
met zijn prachtige zinsneden en Gert Jan Hietbrink 
liet zich als coming man onder de veilingmeester 
van zijn allerbeste kant zien.

Wat een prachtige biedingen speelden zich in de zaal 
af. Niet alleen de strijd om de kavels van Derksen, 
maar ook die om de vele taarten, boeken van Lukas 
Koops, klompen van Enting, schilderijen, glasvezel-
kabel aanbiedingen en al die andere ingebrachte 
voorwerpen en diensten waren een genot om mee 
te maken. De catering van het Markehuis was weer 
dik in orde. Om 13.00 uur was het tijd om Bas Luinge 
weg te schieten. Bij Siena kon men zijn prestatie 
in kilometers inschatten en voor de meest 
nauwkeurige voorspeller lag een heerlijke slagroom-
taart van bakker Pepping klaar. Die eer viel Bertus 
Reinders te beurt. Op 400 meter na wist hij bij de 
68 km. van Bas te komen. Maar liefst € 122,- wist 
Bas bij elkaar te fietsen.

Lees het vervolg op de volgende pagina >

DORP NIEUWS

Uit het dorp

> Schitterende veilingdag 2018 in Markehuis Grolloo
> Samen maken we de Erfgoedatlas 
> Glasvezel? We kunnen los! Deel 2
> Er zit muziek in ieder kind!
> Herfswandeltocht



Afgelopen zaterdag was het dan zover. De werkgroep Veiling Grolloo Springlevend 2018 met Katrien, 
Bert, Hilbert, Ina en Dick moest maar eens laten zien in hoeverre de organisatie voor mekaar was. 

’s Middags ontbrandde de strijd om de kavels haast 
nog meer dan ’s ochtends. Met waarlijk vakmanschap 
wisten Jan Sijbring en Derkjan Schepers de 
laatste euro’s uit de zakken van het talrijke publiek 
te kloppen. Ook oud-wethouder Harry Dijkstra kon 
als veilingmeester ook nog ’n uurtje tussendoor aan 
de bak. 

Rond 17.30 uur gingen de laatste kavels geroutineerd 
van de hand en kon de eindstand worden opgemaakt.

Met enige trots kon de werkgroep de voorzitter van 
het Markehuis Jan Reinders een cheque van 
€ 9.580,00 overhandigen. Deze bedankte de 
Veilingcommissie van harte en benadrukte ook nog 
eens de geweldige sfeer en de onderlinge samen-

werking, die zo’n activiteit voor Grolloo oproept.
Ook alle gulle schenkers en aanbieders willen we 
hierbij nog eens hartelijk danken voor hun bijdrage. 
En natuurlijk bedanken we nogmaals alle mensen 
die ons zo fantastisch hebben meegeholpen aan de 
deze fantastische dag op die prachtige zomerdag 
13 oktober. Zonder jullie inzet was dit alles niet 
mogelijk geweest. 

Iedereen kan nu contact opnemen met de aanbieder 
van de kavel. Samen kunnen ze afspreken wanneer 
de opdracht zal worden uitgevoerd. Als commissie 
zien we graag een fotootje met een klein berichtje, 
waarop te zien is dat de kavel is uitgevoerd. Wij 
plaatsen dit dan nog weer in het Sportblad, 
Boerhoorn en/of op facebook. Veel genoegen bij de 
uitvoering.

Intussen is het bedrag nog aangegroeid tot zo’n 
€ 9.800,00.

We kijken terug op een prachtige dag
De Veilingcommissie Grolloo Springlevend.

Vervolg > Schitterende veilingdag 2018 in Markehuis Grolloo.

“opbrengst:
  9800 euro!”



Vervolg > Schitterende veilingdag 2018 in Markehuis Grolloo
Afgelopen zaterdag was het dan zover. De werkgroep Veiling Grolloo Springlevend 2018 met Katrien, 
Bert, Hilbert, Ina en Dick moest maar eens laten zien in hoeverre de organisatie voor mekaar was. 

We hebben nog een aantal kaarten voor concerten, een lezing en een wandeltocht beschikbaar:
• Egbert Meijers Wandeltocht Markestenen 28-04-219    prijs per kaart € 10,00
• Egbert Meijers Lezing “Flint” op 28-01-2018 in het Markehuis |    prijs per kaart € 15,00
• AJ Plug Huiskamerconcert op 02-02-2019 in de kerk |     prijs per kaart € 17,50
• Jan Germs gaat een lezing verzorgen, datum en locatie wordt nog bekend gemaakt prijs per kaart € 7,50
• Stichting Rolder Concerten organiseert een concert van het Bovenkerk Kamervoorzitter Kampen 
 in de Jacobuskerk in Rolde | er zijn nog 2 kaarten beschikbaar | prijs per kaart € 5,00 (reguliere prijs € 12,50)

Enkele kavels konden niet worden verkocht. Wij hebben toestemming deze alsnog te plaatsen op internet, 
om de uiteindelijke opbrengst verder te verhogen. 

Heb je belangstelling voor deze kaarten, stuur een mail naar veiling@grolloospringlevend.nl. 
Voor de kaarten geldt op = op. Tijdstip van de mail is bepalend.
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Glasvezel? We kunnen los! Deel 2
Beste dorpsbewoners,

Maandag 8 oktober was de aft rap van de informatie-
avonden over de aanleg van Glasvezel voor de 
inwoners van onze regio. De eerste avond vond 
plaats bij ons in Grolloo, en was super goed bezocht. 

Er is een korte omschrijving gegeven van de 
ontwikkeling van ons eigen initiatief van Naobers 
VerglAazen tot de bovenregionale samenwerking 
van 40 dorpen binnen DGC tot aan het uiteindelijke 
samenwerkingsverband van DGC met Glasvezel 
buitenaf. De hele avond was er een heel positieve 
sfeer te proeven, en een peiling in de zaal liet zien 
dat er veel mensen echt geïnteresseerd zijn in een 
aansluiting op het glasvezelnetwerk. 

Na Grolloo zijn er al informatieavonden geweest 
in Ekehaar, Spijkerboor en Gieterveen. Op de site 
van Glasvezel buitenaf is te zien waar de komende 
avonden plaatsvinden (echt de moeite waard als u 
afgelopen week niet kon).

Glasvezel buitenaf is de partij die voor onze regio 
het glasvezelnetwerk gaat aanleggen en beheren. 
Daarnaast zijn er 5 providers die de diensten over 
het netwerk gaan aanbieden, te weten 

3 consumenten providers: Caiway, Delta en Fiber, en 
2 meer bedrijfsgerichte aanbieders: CBizz en Helden 
van.nu. De verschillende providers zijn ook aanwezig 
op de bewoners informatieavonden, zodat u bij de 
stands alle ins en outs van uw overgang naar het 
glasvezeltijdperk kunt bespreken en afwegen.
U kunt altijd online uw keuze maken voor een 
abonnement dat het beste bij u past, via https://
www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noord-
oost%20drenthe/aanbod/dienstaanbieders/. Maar 
natuurlijk kunt u ook informatie verkrijgen over 
de situatie bij u in huis en hoe te handelen, met de 
zogenaamde lokale verkopers van abonnementen 
in uw eigen regio https://www.glasvezelbuitenaf.nl/
deelgebied/noordoost%20drenthe/aanbod/loka-
le-verkopers/. Via hen kunt u ook een daadwerkelijk 
abonnement afsluiten.

Nu is het belangrijk dat we met elkaar zoveel 
mogelijk solidair zijn en de aanleg daadwerkelijk 
mogelijk maken. Hiertoe moet er uiterlijk op 
17 december 2018 op 45 % van de potentiële 
aansluitingen in onze regio een abonnement zijn 
afgesloten met een van de providers!
           ...lees meer > 
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Glasvezel? We kunnen los! Deel 2

... > U sluit een door u te kiezen abonnement af 
met 1 van de providers en betaalt maandelijks aan 
hen de abonnementskosten. Voor het aansluiten en 
beheren van het netwerk rekent Glasvezel buitenaf 
een bijdrage van € 7,50 per maand vastrechtkosten. 
Deze vastrechtkosten kunt u ook afkopen tegen een 
eenmalige betaling van € 1000 (dus na 11 jaar gaat 
u hierop “winst” maken). Overigens is de vastrecht-
bijdrage jaarlijks CBS geïndexeerd (stijgt met het 
percentage van de inflatiecorrectie). DGC heeft met 
Glasvezel buitenaf afgesproken dat de dorpsvereni-
gingen (hieruit ontstonden vaak de eerste bewoner-
sinitiatieven) € 5,- ontvangen van elke eenmalige 
afkoop van het vastrecht, hetgeen ze vrij kunnen 
gebruiken voor het dorp.

U krijgt alleen een aansluiting in uw huis als u 
daadwerkelijk een abonnement afsluit vóór 17
 december 2018. Besluit u later toch mee te willen 
doen dan moet u ook nog eens € 995,- aansluit-
kosten, of als de aansluiting problematisch is en 
duurder, de reële aansluitkosten.  Dus als u twijfelt, 
is het toch slim voor 1 jaar een van de goedkoopst 
abonnementen af te sluiten met de € 7,50 vastrecht-

constructie, en zegt u na een jaar weer op; u heeft 
dan in elk geval de glasvezelaansluiting in huis; dit 
kan vooral ook van belang zijn bij verkoop van de 
woning! Overigens betaalt u pas vanaf het moment 
dat u een dienst geleverd krijgt van uw provider.

Afgelopen zaterdag was de 3e editie van de Veiling 
Grolloo Springlevend. Twee van de consumenten-
providers, Caiway en Delta, schonken een veiling-
kavel van hun basisabonnement voor 1 jaar, waarbij 
Glasvezel buitenaf de vastrechtbijdrage voor 1 jaar er 
bij deed. De beide kavels werden met spectaculaire 
biedingen geveild en brachten respectievelijk € 430,- 
en € 600,- op voor het goede doel van de veiling; een 
prachtig resultaat voor de veiling, en beiden ook nog 
steeds een koopje voor de kopers!

En nu allemaal aan het puzzelen om uit te zoeken 
wel abonnement het beste bij u past; op naar de 45%!
Tot zover voor dit moment. Binnenkort meer nieuws 
via Glasvezel Buitenaf. 

Namens de glasvezel werkgroep,
Ted Zuidgeest, Papenvoort

Vervolg > Deel 2



Er zit muziek in ieder kind!
Na de herfstvakantie start muziekvereniging ‘Crescendo’ weer 
met de lessen Algemene MuzikaleVorming.

Na de herfstvakantie start muziekvereniging 
‘Crescendo’ weer met de lessen Algemene Muzika-
leVorming (AMV). De lessen zijn in principe bestemd 
voor leerlingen uit groep 3 en 4, maar oudere 
kinderen mogen zich natuurlijk ook opgeven. 

Tijdens de lessen wordt er gewerkt in kleine groepjes 
en de lessen worden gegeven door een ervaren 
muziekdocent. De leerlingen leren werken met 
verschillende ritmen, leren samen spelen en ze leren 
noten lezen met behulp van een blokfluit. 

Er worden ca. 20 lessen gegeven en de lessen 
worden afgesloten met een optreden tijdens het 
jaarlijkse voorjaarsconcert van Crescendo op 30 
maart 2019.

Behalve dat de leerlingen kunnen laten zien wat ze 
dat afgelopen half jaar hebben geleerd wordt er dan 
ook samen gespeeld met Jeugdorkest ‘Eigenwies’ en 
het leerling orkest ‘Dapper’. 

De lessen van een half uur worden gegeven op 
de woensdagmiddag in het Markehuis en kosten 
€ 80,00. Dit is inclusief blokfluit, lesboek 
en standaard. 

Mocht je nu al wat ouder zijn en toch willen blazen 
of trommelen, geef je dan op voor een van onze 
andere lessen voor blaasinstrument of slagwerk.

Voor opgave en vragen kun je terecht bij: 
Leen de Graaf, jeugdcommissielid. 
Leendegraaf@ziggo.nl 
06 – 22 50 89 01
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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.
Route Veen 8,8 km  – Start tussen 11.00 en 14.00
Route Halken 13,8 km – Start tussen 11.00 en 13.00
Route Kamp 18,2 km  – Start tussen 11.00 en 12.00

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. 

Geef je vast op via het aanmeldformulier op 
www.volksvermakengrolloo.nl of via 
secretaris@volksvermakengrolloo.nl 

(Aanmelden hoeft  niet persé, maar maakt het voor 
ons als organisatie wel een stuk makkelijker!)

Voorgaande herfstwandeltochten
Foto’s: Grollerbok





 



 

WWW.STOFFERS.NL

• 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


