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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.

AGENDA

17 | 11 Spooktocht

18 | 11 Fluit ensemble 

 NEFLAC

5 | 12 Sinterklaas in Grolloo

6 | 12 Dorpsmaaltijd

16 | 12 Kerstconcert    

 Crescendo



De eerstvolgende dorpsmaaltijd is op donderdag-
avond 6 december. Aanmelden kan al weer tot 
uiterlijk vrijdag 30 november via:
het formulier op de balie van Het Markehuis 
de volgende link:  https://www.grolloo.com  
bellen met Roelof Dilling (0592-501582).

Dorpsmaaltijd
Aanmelden kan weer tot vrijdag 30 november!

SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpsmaaltijd
> He’j ’t al heurd? > De Boomhut Battle

Op 5 oktober hebben wij een afspraak met Bente 
Langelo en Annelie Mulder. De meiden zijn allebei elf 
jaar en zitten in groep acht van basisschool, De Drift. 
Bente woont aan de Kruisboomlaan en Annelie aan 
de Amerweg, in ons mooie Grolloo. 

Rond de klok van half drie worden wij spontaan ont-
vangen door Eric, de vader van Annelie en 2 giebe-
lende meisjes. In de woonkamer krijgen wij een kop 
thee en een groot bord, vol met lekkernijen die snel 
op waren. 

Ondertussen vertellen Annelie en Bente, af en toe 
aangevuld door Eric, waarom zij zich hebben
opgegeven voor de ‘Boomhut Battle’ van de EO.
Op terugreis van een vakantie in Brabant hoort 
de familie Mulder op de radio een bericht dat men 

zich kan opgeven voor het bouwen van een 
boomhut. Vier families moeten in het EO 
programma ‘de Boomhut Battle’ de strijd met elkaar 
aan om de mooiste boomhut in Drenthe te bouwen.

...Lees verder >

He’j ’t al heurd? De Boomhut Battle
‘Roelof, wij moet weer iens wat schrieven veur ’t sportblad. Dat is prima Bas, weet jij of der nog wat is 
gebeurd in Grol? Ja zeker, der wordt boomhutten bouwd en der bint Groller wichter die daor met helpt! 
Het moet hiele grote hutten wezen, eigenluk gewoon een hoes in een boom!’
“Treehouse Masters” (Discovery Channel) in Grolloo, daarvan  willen we meer weten.



...> De familie Mulder en met name Annelie vond dit 
een geweldig idee en besloot om zich aan te melden. 
Eénmaal thuis werd er meteen in geschreven via 
facebook. Niet lang daarna kregen ze bericht, dat 
ze waren uitverkoren. Ook Bente, vriendinnetje van 
Annelie, deelde in de feestvreugde. Er was nog wel 
een voorwaarde. Ook vader Eric moest samen met 
een kennis een klusbijdrage leveren. En Eric moest 
zijn bouwkunsten tonen aan de omroep. Dit was 
gelukkig geen probleem. Niet veel later werd er een 
tekening gemaakt en daarna kon de bouw beginnen. 
In Drenthe worden boomhutten gebouwd in Grol-
loo (Kleine Moere – Joytime), Anderen (Landgoed 
camping Tolhek), Drouwen en Ansen. Voor Annelie 
en Bente (en Eric) werd het geen thuiswedstrijd. Zij 
mochten zich inzetten bij de boomhut in Anderen.

Annelie en Bente waren intussen bezig met het 
bedenken van ideeën rond de boomhut, bijv een 
schommel, oplaadpunt voor fietsen en een takel. De 
meiden vonden het leuk dat er bij de werkzaam-
heden TV opnames werden gemaakt. De EO kwam 
3x per week langs. De uitzendingen (6 stuks) zijn 
vanaf januari 2019 te zien in het programma Zapp 
met presentatrice Anne-Mar Zwart. Mooi en span-
nend om straks op de televisie te komen en dat de 
boomhut zo groot geworden is. En, zo vult Annelie 
aan, ik ben er best trots op dat mijn vader heeft 
meegewerkt om de hut te bouwen. 

Aan deelname zijn strenge regels verbonden. 
Deelnemers mogen niets vertellen over de uitslag 
(welke boomhut is de mooiste) en er mogen geen 
foto’s van de boomhut worden verspreid. Alles blijft 
geheim tot de uitzendingen zijn geweest.

Genoeg gepraat. Tijd om ter plaatse te gaan 
kijken dus op naar Anderen. Tjonge, jonge, wat een 
geweldig mooi bouwwerk zien we daar.

Een prachtige houten trap leidt ons naar boven, 
naar een grote houten bungalow op poten! 
Compleet met keuken, een bovenverdieping (slaap-
kamer) en een grote veranda. Van daaruit hebben 
we een prachtig uitzicht op een bosrand, weilanden 
richting het stroomdal van het Rolderdiep en een 
klein heideveld. Wij zijn diep onder de indruk en Bas 
geeft aan hier graag een week met Grietje door te 
brengen. 

Nog even over de meiden en hun hobby’s. 
Annelie doet aan paardrijden, ook mag ze graag 
piano spelen en schaatsen en ze heeft 5 jaar 
gevolleybald. Bente zit op gym, maar zou wel graag 
willen voetballen en schaatsen vind ze ook erg leuk. 
Ook mag ze graag buiten spelen; in een boomhut 
uiteraard. Op school hebben beide meisjes het 
uitstekend naar de zin. Plannen voor een vervolg 
opleiding hebben ze allebei, Annelie wil graag naar 
Terra Groen en Bente kiest voor Quintus. 

Terug in Grolloo bedanken we  Annelie en Bente 
(en natuurlijk ook Eric) voor de interessante middag. 
‘Wat een belevenis veur dizze meiden’, zeggen we op 
weg naar huis tegen elkaar. ‘Dit vergeet ze heur hiele 
leven niet meer’.

En vanaf januari 2019 allemaal kijken naar het 
programma Zapp van de EO met starring Annelie 
en Bente uit Grolloo!!

Vervolg > He’j ’t al heurd? De Boomhut Battle
“Treehouse Masters” (Discovery Channel) in Grolloo, daarvan  willen we meer weten.



COLUMN MET INGE MATTHEZING

Traditie

Na een maandenlange zomer lijkt de herfst nu echt 
begonnen. Hoe kan het ook anders, morgen 
(op moment van schrijven) is het 11 november. En 
zo lang ik me kan heugen gaat dat toch gepaard met 
veel wind en regen. 

Desalniettemin een mooie traditie, waar dochterlief 
dit jaar voor het eerst bewust aan deel gaat nemen. 
Er is met behulp van Bij Ot en Sien dan ook al druk 
geknutseld aan een lampion en geoefend op 
‘Sint Maarten, Sint Maarten ...’. Thuis gaat het zingen 
al heel goed, maar hoe zal het gaan als ze straks 
daadwerkelijk voor een deur staat. We gaan het zien.

De eerste verlanglijstjes voor Sinterklaas zijn ook 
al gemaakt want dat volgt dan natuurlijk snel. Voor 
een van de lijstjes werden de wensen geknipt uit het 
grote Intertoysboek. Net als vroeger. Voor het 
andere lijstje werd de bolle webshop bezocht. Ach 
ja, ook Sint gaat natuurlijk met zijn tijd mee. Zou 
Sinterklaas zijn grote boek ook eens gaan digitali-
seren? Zo’n tablet is toch veel makkelijker mee te 
nemen. 

Hoever de Sinterklaastraditie nog gaat veranderen 
zullen we de komende jaren ervaren. Voorlopig 
wordt er vooral gediscussieerd en gedemonstreerd. 

Na Sinterklaas nog een paar weken tot Kerst. En 
voor we het weten zijn we dan alweer in 2019 
beland. Het wordt vaak gezegd maar wat gaat de tijd 
toch snel. Ik kan me vorig jaar nog herinneren als de 
dag van gisteren.

Laten we afspreken van de komende feestelijke 
dagen te genieten met iedereen die ons dierbaar 
is. Want voor je het weet is er weer een jaar voorbij 
gevlogen!

Traditie



Op 10 oktober j.l. is er, na jarenlang overleg, 
een convenant gesloten met minister Ollongren 
waarin het Nedersaksisch als taal wordt erkend en 
afspraken zijn gemaakt ter stimulering voor het 
behoud van deze taal als cultureel erfgoed. Dat 
vraagt om een feestje!

Grolloo
Dat u in een muzikaal dorp woont is geen geheim.
Sinds jaar en dag staat Grolloo te boek als het 
mekka van de bluesmuziek. Maar wist u dat Grolloo 
ook de thuisbasis is van streektaalkoor het 
Nedersaksisch Vocaal Ensemble? Het NsVE repeteert 
al 12 jaar in het gastvrije Markehuis in het dorp. Het 
25-koppige, vierstemmige koor zingt liedjes in alle 
varianten van het Nedersaksisch. Van Twents, 
Achterhoeks, Drents, Gronings tot Platduuts.

Erkenning
Als koor zijn we ontzettend blij met de erkenning van 
de taal waarin wij zo graag zingen. Het koor draagt 
tijdens haar optredens in zang, woord en beeld uit 
waarom deze taal ons zo ter harte gaat. Wellicht 
draagt deze erkenning bij aan de bewustwording 
van de streektaalgebruikers dat hun taal er écht toe 
doet en veel meer is dan een meewarig bekeken 
“boerendialect”.

“Gao zitten, pak je wat te drinken, luuster 
en praot wat”
Graag wil het NsVE dit heuglijke feit ook met de 
inwoners van Grolloo en omgeving vieren met e
en vrij toegankelijk inloop- mini-concert in 
“Het Markehuis” in Grolloo. Na ontvangst met koffie 
of thee met iets lekkers erbij wil het koor haar 
gasten trakteren op een korte muzikale tour door 
het gehele Nedersaksische taalgebied. Ook is er 
ruim de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom op vrijdagavond 
23 november tussen 19.30u-22.00 uur.

Wilt u i.v.m. de organisatie even laten weten 
of u komt ?

Dat kan via de e-mail of telefonisch:
M: secretaris@nsve.eu
T: 06-29047639

Wij laten graag van ons horen en hopen u te zien!

Het Nedersaksisch Vocaal Ensemble
www.nsve.eu

UITNODIGING! NEDERSAKSISCH ALS TAAL ERKEND!
“Gao zitten, pak je wat te drinken, luuster en praot wat”.



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen en programma volleybal
> SGO Mini’s N4 1
> Programma voetbal
> Fotoverslag jeugd 

Uitslagen en programma volleybal
Quinto DS 3 - S.G.O. DS 1  3 - 1
S.G.O. N2 1  - Rovoc N2 1  0 - 2
Impala N2 1  -  S.G.O. N2 1  2 - 0
S.G.O. N4 1  - Sudosa-Desto N4 9 3 - 1
S.G.O. N4 1  - Haulerwijk N4 1 0 - 4

Programma 16 november
Vrijdag 16 november
19:30 uur S.G.O. DS 1  -        Haulerwijk DCS 1
  Aanwezig: 18:45 uur
  Zaaldienst: Ada
  Scheidsrechter: Egbert Lensing
  Bardienst: Rieko

Vrijdag 16 november  
21:00 uur S.G.O. HS 2  -        Annen HS 3
  Aanwezig: 20:15 uur
  Zaaldienst: José
  Scheidsrechter: Wilko Gaastra
  Bardienst: Marije

Programma 17 november
Zaterdag 17 november
9:00 uur S.G.O. N2 1 -  Rovoc N2 1
9:15 uur Impala N2 1  -  S.G.O. N2 1
10:00 uur Haulerwijk N2 1 -  S.G.O. N2 1
  Sporthal: De Hullen, Rolde
  Vertrek:  Ouders regelen onderling 
  Vervoer: Ouders regelen onderling

Zaterdag 17 november   
18:00 uur S.G.O. MB 1  -  V.V.E. ’86 MB 1
  Aanwezig: 17:15 uur
  Zaaldienst: Erik
  Scheidsrechter: Jan Schrotenboer
  Bardienst: Familie Oosting
   
Zaterdag 17 november
19:30 uur S.G.O. HS 1 - Quito HS 2
  Aanwezig: 18:45 uur
  Zaaldienst: Britt/Ilse



Wedstrijdprogramma senioren zaal

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

16-11-18 22:00 ACV 4 SGO 1 ASSEN

19-11-18 SGO 1 Xing Futsal 2 BORGER

Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

18-11-18 10:00 HHCombi 2 SGO 1 HOOGHALEN

25-11-18 10:00 SGO 1 Annen 7 GROLLOO

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

17-11-18 09:00 SGO JO10-1 Stadskanaal JO10-1 GROLLOO

17-11-18 10:30 SGO JO10-2 LTC JO10-3 GROLLOO

17-11-18 09:00 Fit Boys JO8-1 SGO JO8-1 BEILEN

24-11-18 09:00 ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO10-1 SGO JO10-1 ROLDE

24-11-18 11:45 Assen FC JO10-3 SGO JO10-2 ASSEN

24-11-18 10:00 SGO JO8-1 ST Rolder Boys/
SGO/SVDB JO8-1 GROLLOO

SGO mini’s N4 1
Gelijkgespeeld op karakter.

Wij moesten in Rolde eerst tegen Sudosa Desto. 
De eerste set wonnen we met 31-10!

De tweede set pakten we de laatste seconde nog een 
punt waardoor het 17-17 gelijk werd.

We waren heel blij dat we gewonnen hadden.
De tweede wedstrijd moesten we tegen Haulerwijk. 
We verloren de eerste set met 20-17. 

De tweede set verloren we op het nippertje met 
24-23 doordat onze laatste punt een halve seconde 
te laat gemaakt werd tijdens de bel. We waren heel 
erg teleurgesteld.

Maar wat heel leuk was, was dat onze juf kwam 
kijken. Dank je wel juf Anita voor het aanmoedigen!
Jade, Frederieke, Nikki, Nienke, Valerie en onze extra 
hulp Beaudile.



Geen punten in Grolloo

In Grolloo zijn helaas afgelopen zaterdag geen pun-
ten verdiend door JO10-2 en JO8. De tegenstanders 
gingen er met de winst vandoor. Eigen verdiende 
JO10-2 wel een puntje tegen ACV. Eindstand 3-4. 
 
JO8 speelde een goede wedstrijd tegen Achilles 
1894, maar te sterk voor ons: 3-7.

JO10-1 kwamen met 3 punten vanuit Groningen 
weer terug in Grolloo. Ze wonnen met 3-8.

Bedankt buurtsuper Lekker Makkelijk Grolloo voor 
het lekkere fruit voor de voetballers in Grolloo.

De tegenstanders gingen er met de winst vandoor.



DORP NIEUWS

Uit het dorp

> Een gedicht van De Drift
> PERSBERICHT Neflac Ensemble  
> De bladbakken
> Waarom overstappen op glasvezel?

Een gedicht van De Drift...
Aan alle inwoners van Grolloo e.o. en andere belangstellenden.

Nog heel even en dan zijn we er weer 
Dan gaan we weer genieten van de geweldige sfeer 
Woensdag 5 december is de grote dag 
Dat ik het prachtige Grolloo weer bezoeken mag 
De voorbereidingen gaan niet zonder slag of stoot 
De Pol 4a is te smal voor mijn pakjesboot 
We komen zo wel voor een groot probleem te staan 
Want hoe komen we nu in Grolloo aan? 
Maar geen paniek, naar een oplossing gaan we op zoek 
De Pol 4a blijft de aankomstplek voor ons bezoek 
Tegen 10.00 uur komen we Grolloo binnen 
En kan het grote feest dan echt beginnen 
Na een welkomstwoord van de directeur gaan we in een lange stoet 
De feestzaal van het Markehuis tegemoet 
Daar gaan we genieten van de muziek en gaan lekker swingen 
Ook vinden we het erg leuk om met zijn allen sinterklaasliedjes te gaan zingen 
Graag zien we alle ouders en belangstellenden daar 
Voor het grootste kinderfeest van het jaar! 

Tot ziens op 5 december!
Groeten van Sinterklaas en zijn Pieten.



PERSBERICHT Neflac Ensemble
Het Neflac Ensemble treedt 18 november op in Grolloo. Grolloo, ook Village of Flutes.

En weer vindt in de kerk van Grolloo een uniek 
concert plaats. Dit keer van het Neflac Ensemble. De 
Nederlandse Fluit Academie (Neflac) is een initiatief 
van Emily Beynon en Suzanne Wolff en bestaat sinds 
2009.

Het Neflac  speelt muziek van onder andere: Grieg, 
Monti, Pollack en Piazzolla. De combinatie van 
jong talent met kersverse professionals én ervaren 
topfluitisten garandeert kwaliteit en jeugdig enthou-
siasme. De passie en het plezier in het samenspelen 
spat er af. Spanning voor de solo’s en opluchting als 
er een bewonderend applaus klinkt na afloop. Een 
Neflac Ensemble concert: serieus als professionals 
met het élan van de jeugd.

Een Neflac Ensemble concert, met Emily Beynon 
(solo fluit Koninklijk Concertgebouworkest)  en de 
fluitisten Jeroen Bron en Wieke Karsten, duurt 
ongeveer een uur, zonder pauze.

Emily en het ensemble zijn er trots op dat ze in het 
dorp van Kingmaflutes een concert geven. 

Datum:  18 november 2018
Waar:  Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Grolloo
Aanvang:  15.00 uur
Entree:  Toegang gratis 
  (na afloop gaat de pet rond)

Het ensemble bestaat uit 10 fluitisten en wisselt van samenstelling.

DORP NIEUWS
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De bladbakken - Wij hebben bezwaar gemaakt...
Beste medeburgers.

Direct bij de start van Aa en Hunze als nieuwe 
gemeente hebben wij zelf bladbakken geplaatst.
Tien stuks, op 10 vaste plaatsen. VDGO investeerde 
in bakken van betonijzer. Wij informeerden altijd 
de gemeente. Dan werden de bakken regelmatig 
geleegd.

Omdat het dorp moeilijk volgezet kon worden met 
bakken, werden/worden er op bepaalde plaatsen 
hopen in de berm gevormd. Deze werden zo goed 
mogelijk meegenomen door de gemeente.
Alescon ruimde na oud en nieuw de rest op.

Halverwege de afgelopen periode wijzigde de 
gemeente haar beleid: 
Men plaatste geen bladbakken meer.

Dat had voor ons eigenlijk geen gevolgen: 
wij deden dat toch als zelf.

Erger was dat onze eigen betonijzer bakken waren 
gestolen! Via de gemeente hebben we toen de oude, 
houten/gaas bakken gekregen en geplaatst.

Nu wijzigt de gemeente opnieuw haar beleid:

- Grolloo krijgt 5 bakken
- De gemeente plaatst/leegt ze
- Blad in de berm mag niet meer.

Dit bericht kwam een week nadat onze bakken er 
stonden en er was op geen enkele manier overleg 
geweest. Vandaar dat er nu ook dubbele bakken 
staan.

Wij hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente:

- Grolloo heeft 10 bakken nodig  
- Blad in de berm is onvermijdelijk, 
 moet dus ook opgehaald worden.
- Als dat niet kan is m.i. de inzet van onze burgers 

niet langer relevant:

- De afstand tussen de 5 bakken 
 wordt veel te groot.
- Als blad in de berm niet mag, hoeft het ook niet 

meer op een hoop  gebracht te worden.

Het was mijn bedoeling jullie te informeren, 
dit n.a.v. vragen die ik kreeg.

We wachten intussen bericht van de gemeente af.

Groet,  Henk Zeelenberg
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Waarom overstappen op glasvezel?
Beste dorpsbewoners,

In de dorpskern Grolloo maken de meeste inwoners 
gebruik van een coaxkabel om te internetten. Deze 
kabel was oorspronkelijk bedoeld voor tv, maar nu 
ook in gebruik voor internet. De internetsnelheid op 
deze kabel is zo slecht nog niet. Waarom zou u dan 
toch voor glasvezel kiezen?

Meer capaciteit
Een groot aantal huizen is aangesloten op dezelfde 
kabel. Meerdere gebruikers tegelijk dus op dezelfde 
“snelweg”. De weg raakt te vol en daarom loopt het 
digitale verkeer vast. Als je het juiste moment van de 
dag kiest is de internetverbinding zo slecht nog niet, 
maar met name tijdens de ‘digitale spitsuren’ 
ontstaat er wel een probleem. Op die momenten 
heeft de huidige coaxverbinding niet voldoende 
capaciteit. De gewenste snelheid wordt niet meer 
gehaald, de stabiliteit wordt minder en het 
uploaden van filmpjes en foto’s duurt te lang. Met 
glasvezel heb je wél voldoende capaciteit en ben je 
klaar voor alle toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van werken, wonen en zorg.

Berekend op groei
De vraag naar internetcapaciteit neemt jaarlijks met 
zo’n 40% toe. Dat betekent dat het capaciteitspro-
bleem in hoog tempo groeit. We moeten daarom 
kijken naar een structurele oplossing waarmee we 
klaar zijn voor de toekomst. En die oplossing is 
glasvezel! De communicatie via glasvezel gaat 

onwaarschijnlijk snel, met de snelheid van het licht. 
Dit is vele malen sneller dan technisch haalbaar via 
de oude verbindingen. Daarnaast krijgt elk adres 
een eigen glasvezelverbinding. Een eigen “digitale 
snelweg”. Geen last meer van uw buren dus. Het 
netwerk is berekend op groei en daardoor toekomst-
bestendig. Met glasvezel verzekert u zich van een 
netwerk dat deze groei tientallen jaren aankan.  

Stabieler 
Een internetverbinding via glasvezel is stabieler 
dan via een coaxkabel! Het biedt altijd dezelfde 
snelheden. Ook tijdens de digitale spitsuren.

Uploadsnelheid = downloadsnelheid
Waarom duurt het uploaden van foto’s en filmpjes 
zo lang via uw huidige verbinding? Dit komt omdat 
de uploadsnelheid bij de huidige providers maar een 
tiende deel is van de downloadsnelheid. Ook dit 
probleem is opgelost met glasvezel. De uploadsnel-
heid van de glasvezelabonnementen bij de beschik-
bare providers is even hoog als de downloadsnel-
heid. Die snelheid is ook nog eens aanmerkelijk 
hoger dan uw huidige snelheid… 
en dat vaak tegen een lagere prijs.

               ...Lees verder >

DORP NIEUWS

Uit het dorp

> Een gedicht van De Drift
> PERSBERICHT Neflac Ensemble  
> De bladbakken
> Waarom overstappen op glasvezel?



Vervolg > Waarom overstappen op glasvezel?
Beste dorpsbewoners,

..>
Onmisbaar voor leefbaarheid in uw omgeving
Steeds meer dienstverlening gebeurt online. 
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in 
razendsnel tempo op en internet wordt steeds 
belangrijker in ons leven. Voor de leefbaarheid 
in gebieden is een glasvezelnetwerk noodzakelijk. 
Door de afspraken tussen Drents Glasvezel 
Collectief en Glasvezel Buitenaf hebt u nu de kans 
op het toekomstbestendige netwerk dat van het 
grootste belang is voor het in stand houden van de 
leefbaarheid in uw dorp. 

Glasvezel noodzakelijk
In razend tempo komen er technische 
toepassingen bij waarvoor een stabiele en snelle
internetverbinding noodzakelijk is. Denk 
bijvoorbeeld aan alle hulpmiddelen die zorg op 
afstand mogelijk maken. Een grote uploadsnelheid 
is essentieel bij een videoverbinding voor patiënt-
bewaking in de zorg en voor beveiliging. 
Maar ook in het onderwijs, de landbouw, veeteelt 
en industrie is het onmisbaar! Minstens 45% van de 
inwoners van ons gebied (dus Ook Grolloo) moet 
meedoen, dan gaat de aanleg door!

Dus twijfel niet meer en kies voor de toekomst, 
doe mee!

Tijdens de volgende inloopbijeenkomsten kunt u 
nogmaals bij de ambassadeurs en de lokale 
verkopers uw informatie opvragen en eventueel 
een abonnement afsluiten:

Café Hofsteenge 
22 november van 18:30 tot 21:30 uur

Dorpshuis Markehuis 
24 november van 11:00 tot 13:00 uur

Café restaurant Gerrie 
26 november van 18:30 tot 21:30 uur

Stal Haikens 
24 november van 18:00 tot 19:30 uur (Papenvoort)

Namens de glasvezel werkgroep,
Ted Zuidgeest, Papenvoort

Er zijn nog aardappelen!
Voor de liefhebbers.

De aardappelactie is al enige weken achter de rug.
We hebben nog aardappelen over.

Voor diegene die nog aardappelen wil kopen kan 
contact opnemen met

JP. Hofsteenge tel 0621167454
R. Tjassens tel 0653603997



Direct kaarten kopen? klik op onderstaande link:
https://eventix.shop/fxnwzq59





 



 

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



datum tijd activiteit locatieorganisatie info

activiteitenkalender Grolloo en omstreken 
redactie: kalender@grolloo.com of Bertus Reinders 0623074661

organisatie:Grolloo Totaal, een werkgroep van de VDGO

van 12-11-2018
tot 8-7-2019

bijgewerkt op:
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di 13 nov 18 19:00 Samen Erfgoedlijst maken Markehuisgem. Aa en Hunze grolloo.com

za 17 nov 18 19:30 Spooktocht MarkehuisVvV en Jeugdsoos volksvermakengrolloo.nl

zo 18 nov 18 15:00 Fluit ensemble NEFLAC Kerk te GrollooNederlandse Fluit Academie www.grolloo.com

do 22 nov 18 18:30 Inloopbijeenkomst GLASVEZEL CR HofsteengeNaobersVerglAzen grolloo.com

za 24 nov 18 11:00 Inloopbijeenkomst GLASVEZEL MarkehuisNaobersVerglAzen grolloo.com

za 24 nov 18 18:00 Inloopbijeenkomst GLASVEZEL Stal Haikens 
Papenvoort

NaobersVerglAzen grolloo.com

ma 26 nov 18 18:30 Inloopbijeenkomst GLASVEZEL CR GerrieNaobersVerglAzen grolloo.com

zo 16 dec 18 14:30 Kerstconcert Crescendo Het MarkehuisCrescendo www.crescendogrolloo.nl

ma 24 dec 18 22:00 Kerstnachtdienst Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

di 25 dec 18 11:00 Kinderkerstfeest Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

ma 31 dec 18 Oliebollenactie SGO Grolloo e.o.SGO www.sgogrolloo.nl

ma 31 dec 18 10:00 Carbidschieten achter CR-HofsteengeCarbidteam Grolloo

zo 06 jan 19 13:30 Snertloop SGO Het MarkehuisSGO Supportersvereniging secretaris@sgogrolloo.nl

wo 16 jan 19 20:00 Jaarvergadering VvV CR HofsteengeVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

za 09 feb 19 20:00 Toneeluitvoering TOG CR HofsteengeToneelvereniging T.O.G. tog@grolloo.org

za 30 mrt 19 20:00 Uitvoering Crescendo Het Markehuismuziekver. Crescendo www.crescendogrolloo.nl

zo 14 apr 19 14:00 Palmpaasoptocht Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

do 18 apr 19 19:00 Witte Donderdag Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

vr 19 apr 19 19:30 Goede Vrijdag Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

za 20 apr 19 22:00 Stille Zaterdag Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19 10:00 Paasmorgendienst Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19 13:00 Neutieschiet'n diverse Horeca GrollooVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19 10:30 Eieren zoeken Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19 19:30 Paasvuur OostersepadVer. Dorpsbelangen Grolloo 
e.o.

secr.vdgo@grolloo.org

za 27 apr 19 Koningsdag

za 27 apr 19 09:00 De bloemetjes buiten zetten GrollooVereniging voor 
Volksvermaken

volksvermakengrolloo.nl

zo 05 mei 19 Bevrijdingsdag

za 11 mei 19 11:00 Rommelmarkt Tuin van de kerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

do 30 mei 19 Hemelvaartsdag

zo 09 jun 19 09:00 Pinkstervolleybaltoernooi Sportveldencomplex 
Ekehaar

SVDB ism SGO www.svdb.nl

vr 14 jun 19 14:30 Holland International Blues Festival GrollooHIBF hollandinternationalbluesfestival
.com

za 15 jun 19 14:30 Holland International Blues Festival GrollooHIBF hollandinternationalbluesfestival
.com

di 25 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

wo 26 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

do 27 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

vr 28 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

zo 30 jun 19 05:00 TT-Assen vrijwilligers TT-baan AssenSGO Grolloo secretaris@sgogrolloo.nl

vr 05 jul 19 14:00 Concours Hippisch Holtrijk t.o. Het GrollerholtHippisch Holtrijk www.holtrijk.nl

za 06 jul 19 Berenkuil omloop Sportpark De Pol 
Grolloo

SGO Grolloo loopgroep@sgogrolloo.nl

za 06 jul 19 09:00 Concours Hippisch Holtrijk t.o. Het GrollerholtHippisch Holtrijk www.holtrijk.nl

zo 07 jul 19 08:30 Concours Hippisch Holtrijk t.o. Het GrollerholtHippisch Holtrijk www.holtrijk.nl

Activiteitenkalender op internet via www.grolloo.com. Reserveer alvast uw activiteiten voor het volgende seizoen. Een goede verdeling van de 
activiteiten kan leiden tot een hogere opkomst. B.v.d. Grolloo Totaal

Tijden en locaties kunnen wijzigen. Let op publicaties op de website, sportblad of anders.


