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Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

31 | 12 Oliebollenactie

omstreken. Elk week staat dit blad weer vol spannende, interessante,

31 | 12 Carbidschieten

belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de
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Snertloop

nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels.
Namens de redactie:

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

Fijne Feestdagen en een
goed en gezond 2019!

Stuur een e-mail naar de redactie: sportblad@sgogrolloo.nl

Tot de volgende uitgave in

Uiteraard zijn wij ook te volgen via het web en facebook.

week 2 van 2019!

CONTACT
SGO Grolloo

PERSONEN

Volleybal

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

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

Hiske Andriessen | Secretaris
secretaris@sgogrolloo.nl

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

Edwin Smit | Penningmeester
penningmeester@sgogrolloo.nl
Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564
Emke de Weerd | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl
Arjen Zeewuster | Sponsoring
sponsoring@sgogrolloo.nl
Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

Voetbal
Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl
Mariska Jagt | Jeugd
jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
0592-501394
Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl
06-53603997

Gymnastiek

Loopgroep

Marieke Schamper
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-51196888

Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl

Albertien Jansen
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl
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Van de bestuurstafel

> Oliebollenactie SGO
> Siny Vink • Bericht van onze dorpscoördinator
> Mooie vorderingen gemaakt voor een prettige woonomgeving in Grolloo
> Grolloo zorgt • Boerderij De Pol 6

Oliebollen bij de jaarwisseling? Daarvoor moet je bij SGO zijn!
Oliebollen bij de jaarwisseling? Daarvoor moet je bij SGO zijn!
Zoveel als mogelijk digitaal besteld, maar wel Persoonlijk bezorgd!
Alle bestelformulieren zijn rondgebracht en de

En zoals gezegd uw bestelling doormailen naar

eerste bestellingen zijn al weer binnen! Heel mooi

fitness@sgogrolloo.nl wordt zeer op prijs gesteld.

en bedankt!
Zoals wij vorige week al in dit sportblad vermeldden,

Na 23 december kunnen we GEEN bestellingen

willen we heel graag dat er zoveel mogelijk via mail

meer aannemen of doorgeven aan de bakker. De

of What’s App wordt besteld. Dat werkt prima en

bestellingen worden op maandag 31 december

bespaart onze vrijwilligers werk.

tussen 10 en 12 uur afgeleverd. Dat doen we nog
steeds persoonlijk. Betaling dan s.v.p. gepast.

Kosten:
oliebollen: 		

€ 7,50 per zak à 10 stuks

Oh ja, met de opbrengst van deze actie spekken we

rozijnenbollen: 		

€ 8,50 per zak à 10 stuks

de clubkas van SGO en deze inkomsten komen ten

appelflappen: 		

€ 8,50 per zak à 5 stuks

goede aan de gehele vereniging.

Bestellingen kunnen worden gemaild naar

Tot slot:

fitness@sgogrolloo.nl. Formulier invullen, fotootje

Alle vrijwilligers erg bedankt voor jullie inzet!

maken en mailen (of Appen aan Roelof 06-22408751
mag ook) en “klaar is kees”! Bestelling doorbellen

Bestuur SGO afdeling Fitness

mag ook naar Roelof Dilling (tel 0592-501582).

Kirsten Rosien en Roelof Dilling

Zoals gezegd hopen wij dat velen van deze
werkwijze gebruik gaan maken. Bestelformulier
gemist? Via de volgende link kan het
Word-document worden gedownload:
http://www.sgogrolloo.nl/?p=5211
Daarnaast zullen wij alleen nog dit jaar de
bestelbriefjes bij u ophalen. Dat doen wij tussen a.s.
maandag 17 en woensdag 19 december. Daarna
kunt u uw bestelling nog doorgeven aan Kirsten of
Roelof tot uiterlijk 23 december.

Van onze dorpscoördinator Siny Vink
Terugblik.

Het eind van het jaar nodigt altijd uit tot een terugblik. In mijn geval ook een terugblik op bijna drie
maanden dorpscoördinatie. Ik heb met heel veel
mensen kennis gemaakt en heel veel indrukken
opgedaan. Inmiddels weet ik redelijk mijn weg te
vinden in Grolloo al dan niet op mijn mooie rode
dienstfiets. De eerste vragen hebben me al bereikt
en dat betekent dat ik ook al mensen heb benaderd
die aan hebben gegeven wel beschikbaar te zijn
voor vrijwillige hulp aan dorpsgenoten. We zijn dus

Verder mag u me als vraagbaak gebruiken. Vragen

voorzichtig samen op pad om het mogelijk te maken

die betrekking hebben op voorzieningen zoals

zo lang mogelijk èn zo prettig mogelijk in Grolloo te

Huishoudelijke hulp uit de WMO of Wijkverpleging,

kunnen (blijven) wonen. Op bijgevoegde foto ziet u

of het cursusaanbod van Impuls Welzijn mag u ook

hoe een groepje vrijwilligers overlegt met iemand

aan mij stellen. En als het gaat om voorzieningen,

die hulp vroeg. Impuls zorgde deze keer voor iets

patientenverenigingen, klachtenprocedures wil ik

lekkers bij de koffie. Dat was nog in het kader van de

ook graag meedenken. Als ik het niet weet, zoek ik

dag van de Mantelzorg.

het voor u uit!

Misschien ook maar even een vooruitblik?

Verantwoording

In het voorjaar van 2019 zullen we een bijeenkomst

Ik leg verantwoording af over wat ik doe aan de

organiseren voor alle vrijwilligers. In de tussentijd

werkgroep Grolloo Zorgt en ook VDGO blijft

zal ik met “Grolloo Zorgt” nadenken over zaken die

betrokken. Vanzelfsprekend staat daarbij uw

voor de vrijwilligers van belang zijn. Bijvoorbeeld

privacy altijd voorop.

wanneer stellen we een vraag aan een vrijwilliger,
maar ook wanneer niet? Vragen we bijvoorbeeld een

En dan als laatste

vrijwilliger voor structureel tuinonderhoud, of voor

Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze

het schilderen van de huiskamer? Of misschien ver-

om in Grolloo te gaan werken. wat een mooie

zorgende taken? Deze vragen kan ik eigenlijk nu wel

ontmoetingen heb ik al gehad, behulpzame mensen

al beantwoorden: nee, dat doen we niet. Of vragen

gesproken, bij activiteiten geweest waar een heel

we een vrijwilliger om met iemand naar het zieken-

plezierige sfeer was. En de dorpsmaaltijd... de

huis te rijden voor een afspraak omdat de dochter

laatste keer hingen “ze” er met de benen uit!

niet mee kan voor een keer? Of om een losliggende

Heerlijk gegeten en vooral veel gezelligheid. En als

tegel in het pad weer goed te leggen? Ja, dat doen

het kan drents praoten... Nu maar hopen dat jullie

we. Maar er zijn ook vragen die minder gemakkelijk

ook geen spijt hebben van mijn aanstelling!

met ja of nee te beantwoorden zijn. En eigenlijk is
het ook gewoon moeilijk om er een algemene regel

Ik wens jullie allemaal heel fijne Kerstdagen en alle

voor af te spreken. Het is altijd maatwerk, want geen

goeds voor 2019!

mens is het zelfde en geen situatie is hetzelfde.
Neem daarom altijd contact met mij op als u een

Siny Vink

vraag hebt waarover u twijfelt of ik er iets mee kan.

06 36511015

Mooie vorderingen gemaakt voor een prettige woonomgeving
Het afgelopen jaar zijn er mooie vorderingen gemaakt voor een prettige woonomgeving in
Grolloo en haar omstreken.
GrollooZorgt heeft een fysiek gezicht gekregen in de

Digitale ontsluiting door de aanleg van glasvezel

persoon van Siny Vink. Echter op de achtergrond is

gaat door. Met oprechte trotsheid wil ik alle

de werkgroep druk bezig de aanbevelingen uit de

mensen die zich hiervoor ingezet hebben feliciteren.

enquête vorm te geven. Dit gebeurt door de groep

De felicitaties gaan ook uit naar alle bewoners die

Zorg en Welzijn en de groep Wonen. In de loop van

zich aangemeld hebben voor de aanleg van

het komende jaar zullen we u regelmatig blijven

glasvezel. De afgelopen weken hebben we de

informeren over de voortgang.

verschillende meningen hierover volop kunnen
lezen in de verschillende media. Over het vervolg

De herinrichting van de Hoofdstraat heeft de

traject zult u in de komende maanden geïnformeerd

afgelopen week centraal gestaan. De gemeente

worden, maar nu eerst champagne.

heeft naar aanleiding van de vorige bewonersbijeenkomst een tweetal concepten laten

Het fietspad Amen Grolloo is wellicht de

ontwikkelen door bureau Hollema. De aanwezigen

langstlopende wens. Vorig jaar is het

konden beide concepten beoordelen en aangeven

verkenningstracé voor het fietspad gepresenteerd

welke oplossing en ideeën wenselijk en minder

aan de aanwonenden en bewoners. Onlangs heeft

wenselijk zijn. De aanbevelingen zullen verwerkt

de provincie onder voorwaarden geld beschikbaar

worden. In februari zal er weer een bewonersavond

gesteld voor het veiliger en beter bereikbaar maken

georganiseerd worden waar de nieuwste versie

van Drenthe. Één van deze projecten is het verbete-

gepresenteerd wordt. Komt de verwijzing naar de

ren van de fietsverbinding tussen Amen en Grolloo.

trambaan er wel of niet. Zodra de datum bekend is
zullen we u dit laten weten.

Als laatste, en ook langlopend project is het
realiseren van starterwoningen in Grolloo. In 2018 is
er weinig zichtbaar gebeurd. De meest actuele stand
van zake is dat de ontwerp bestemmingsplannen
door B&W vastgesteld moeten worden. Zodra deze
zijn vastgesteld zullen deze ter inzage gelegd
worden. Alle indieners van een inspraakreactie
worden hierover door de gemeente vooraf
geïnformeerd.
Vanzelfsprekend gaan we ook van 2019 weer een
mooi jaar maken. Voor iedereen voor nu hele mooie
Kerstdagen en een voorspoedig 2019.
Bestuur
VDGO

Grolloo Zorgt > Boerderij De Pol 6
Ontwikkeling richting boerderij met zorgappartementen.
Het is lang stil geweest rond de boerderij op De Pol 6. En daarover gaat dit berichtje.
Vanwege zijn raadslidmaatschap met mogelijk enig

De rol van Richard zal nog slechts die van

risico van verstrengeling van belangen heeft Richard

financierder van het pand zijn, verder niet.

Heling ervoor gekozen om zijn directe bemoeienis
bij de verdere ontwikkeling van de plannen aan De

Het bestuur van de stichting wil in het nieuwe Jaar

Pol 6 te beëindigen. Daarom heeft hij besloten om

een voortvarend vervolg geven aan de plannen voor

de boerderij over te dragen aan een nieuw te vor-

De Pol 6.

men stichting.
Hij heeft Grietje Bruins, Jan Postema en Roelof

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op:

Dilling bereid gevonden zitting te nemen in het
bestuur van deze stichting. Deze stichting heeft tot

Grietje Bruins

doel om onze plannen verder te ontwikkelen en

06-31958142

daarna het (laten) realiseren van deze plannen.

g.bruins@planet.nl

Er is gekozen voor een compact bestuur gevormd uit

Jan Postema

mensen die elkaar qua achtergrond aanvullen. De

06-51470705

beide bestaande werkgroepen van ‘Grolloo Zorgt’

jan.postema53@gmail.com

(Zorg & Welzijn en Wonen) zullen nauw bij de
verdere ontwikkeling van het plan worden

Roelof Dilling

betrokken. Zij zullen fungeren als een soort

06-22408751

klankbordgroep voor het stichtingsbestuur.

rdilling@kpnplanet.nl

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang fit!

> Snertloop 2.0
> Fitness in de Kerstvakantie

Snertloop 2.0
Wandelen of spelletjes.
De eerste activiteit van SGO in het Nieuwe Jaar is de

Daarna sluiten we af met een gezamenlijke snert-

traditionele snertloop.

maaltijd.

Deze wordt gehouden op zondagmiddag 6 januari

Iedereen is dus welkom.

2019. Dit jaar maken we er een combinatie van, van
onze dorpsmaaltijd en de snertloop.

Wie lastig zit met vervoer naar en van
Het Markehuis, laat het weten!! Dat kan geregeld

Zoals elk jaar kan er uiteraard gewandeld worden.

worden. I.v.m. organisatie van de spelletjes willen

Daarvoor wordt een mooie route uitgezet door de

we graag aanmelding vooraf.

omgeving van Grolloo.
Dat kan via:
Voor wie niet wil of kan wandelen, organiseren we

het formulier op de balie van Het Markehuis

een spelletjes circuit in Het Markehuis.

bellen met Roelof Dilling (0592-501582)

Fitness in de Kerstvakantie
Vanwege de aanstaande feestdagen kan er gefitnest worden op de volgende data en tijden:
Datum

Tijd

Activiteit

Wie/waar

19 december

08.30 – 11.00 uur

Fitness

Markehuis

20 december

18.00 – 20.00 uur

Fitness

Markehuis

21 december

08.30 – 11.00 uur

Fitness

Markehuis

2 januari

08.30 – 11.00 uur

Fitness

Markehuis

3 januari

18.00 – 20.00 uur

Fitness

Markehuis

4 januari

08.30 – 11.00 uur

Fitness

Markehuis

Verder wandelen: elke maandag- en woensdagavond vanaf 18:45 uur bij kapsalon Janny.

Uitnodiging Boermarke Grolloo

Donateursgeld geïncasseerd

De jaarvergadering voor de ingelanden

Afgelopen weekend is het donateursgeld

(verhuurders van jachtgronden) van de

geïncasseerd. Iedereen hartelijk bedankt

boermarke Grolloo wordt gehouden op:

voor uw bijdrage.

Donderdag 27 december 2018 in

Namens de VVV wens ik U een fijn en gezellig

Café Hofsteenge te Grolloo,

kerstfeest. En een gezond en gelukkig 2019

aanvang 20.00 uur.

met veel “volksvermaak”.

Namens de volmachten

En we zien u graag op onze jaarvergadering

Hester Dilling

dinsdag 22 Januari 2019 om 20.00 uur in
Hofsteenge.
Tineke Roukes.
Penningmeester VVV

SGO Snertloop 2.0
6 januari 2019
14 uur

Wandelen of Spelletjes
Nij Jaorsborrel en Snert eten

Tai Chi

Vanaf

8 januari 2019
09.30-10.30 uur

Schoonloo
Vanaf dinsdag 8 januari kun je wekelijks Tai Chi les volgen op een prachtige locatie
nabij Schoonloo.
De les wordt 's ochtends van 09.30-10.30 uur gegeven in een kleine groep.
Tai Chi is een eeuwenoude bewegings- en gezondheidsleer dat zijn oorsprong vindt
in China. Het wordt ook wel de Chinese yoga genoemd.
Ben je benieuwd of Tai Chi wat voor je is? Geef je alvast op voor een gratis proefles.
Je bent van harte welkom!
Informatie: www.yogazenses.nl of stuur een email naar yogazenses@gmail.com

COLUMN

MET BERT OLDENBURGER

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Waar een klein dorp groot in kan zijn
In september 2014 kreeg ik een telefoontje van mijn

Al gauw hadden we een groep van 9 spelers en dat

dochter. Ze zei dat ze SGO had gebeld met de

breidde zich geleidelijk aan iedere jaar uit en op

vraag of ze nog van plan waren om een voetbal

dit moment hebben we 2 teams JO 10 (1 en 2), een

kabouterteam op te richten, omdat er op school

team JO 8 en een kabouterteam. Eerst onder de

toch een stuk of wat jongetjes waren die altijd aan

naam Effies en later als JO 9 en nu JO 10 werden er

het voetballen waren. Het antwoord was: “Ja daar

ieder jaar kampioenschappen behaald in de zaal en/

hebben we wel aan zitten denken, maar dan moet

of op het veld in de diverse klassen. Op dit moment

je een coördinator en een trainer voor die jongetjes

hebben we 16 spelers JO 10, 8 spelers JO 8 en

hebben”.

een paar kabouters en dat wordt binnenkort
uitgebreid met nieuwe spelers na het behalen van

En toen zei ze: “Pap, als ik nou coördinator word,

het zwemdiploma. In alle teams zitten zowel

zou jij die jongetjes dan willen trainen?”. Ja en zeg

jongens als meisjes. En dat de jeugd van SGO aan de

dan maar eens nee tegen je dochter en eigenlijk ook

weg timmert moge blijken uit het feit dat zelfs 1 van

tegen je 5-jarige kleinzoon. En zo geschiedde en in

de JO10 spelertjes is gescout door FC Groningen en

oktober van dat jaar begon de training en had SGO

iedere zondagmorgen mag opdraven bij de voetbal-

weer een kabouter jeugdteam van 5 spelertjes.

school van FC Groningen in Assen.

Een half jaar later op 16 mei 2015 was het dan

Vorige week zaterdag (1 dec) haalde SGO JO10-1

zover, de eerste wedstrijd 5 tegen 5 in Buinen tegen

het kampioenschap in de 1e klasse en promoveert

Buinen. SGO bestaande uit Julian, Jelte, Arnoud,

daarmee in de voorjaarscompetitie naar de

Tom en Heiko verpletterde het vijftal van Buinen.

Hoofdklasse. Een ongekend succes voor zo’n klein

Dit was het begin van een tot nu toe ongelofelijke

dorpje als Grolloo.

triomftocht langs de velden in de 3 Noordelijke

En zoals ik boven al zei:

provincies, die zijn weerga niet kent.

“Waar een klein dorp groot in kan zijn”.

SAMENWERKING

SPORTDORP
GROLLOO CREËERT
NIEUW AANBOD VAN
SPORTEN
Sport en bewegen als bindmiddel om een samenleving leefbaar te houden. Dat was het idee achter
Sportdorp Grolloo en Omstreken. In 2015 kreeg het Sportdorp een Sportimpuls. Inmiddels zijn de
activiteiten van het Sportdorp ondergebracht bij de plaatselijke sportvereniging.“De activiteiten
dragen bij aan de saamhorigheid in het dorp”, zegt Roelof Dilling.  TESSA DE WEKKER

D

illing is bestuurslid van de omnisportvereniging SGO, met
een voetbal-, gymnastiek-,
volleybal- en hardloopafdeling. Ook zat hij in de projectgroep van
het Sportdorp. “De projectgroep is opgehouden te bestaan na de subsidieperiode.
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten
door konden gaan, hebben we Sportdorp
ondergebracht bij de supportersclub van
SGO. Samen met een ander lid van de
projectgroep zit ik nu in dat bestuur”, vertelt hij.
Grolloo is een dorp in Drenthe met zo’n
1.500 inwoners. Een dorp met ambitie,
zeker op sportgebied. Zo was Grolloo
zeven jaar geleden het eerste olympische
dorp van Nederland. 75 procent van de
inwoners deed er aan sport. Grolloo is ook
een dorp dat kampt met een krimpende
bevolking. Sportdorp is met name in
krimpregio’s een manier om nieuwe sporten beweegactiviteiten te ontwikkelen.

Ons kent ons
Een van de succesfactoren van Sportdorp is de samenwerking tussen de
verschillende partners. Zo was Sport-

52

SPORTIMPULSKATERN

Drenthe betrokken bij het project tijdens
de subsidieperiode. Dorien van de Kant
fungeerde als projectleider vanuit de provinciale sportorganisatie. “Mensen vanuit
verschillende achtergronden zaten in de
projectgroep”, vertelt ze. “Iemand vanuit SGO, een leerkracht van de basisschool, tevens buurtsportcoach van de
gemeente, welzijnswerk, het Markehuis
(het dorpshuis, red.), enthousiaste inwoners en SportDrenthe. Samenwerking is

dorp niet, daarvoor is het te klein. Toen
sloegen Sportdorp en het Markehuis de
handen ineen. Het dorpshuis, waar Dilling
ook bestuurslid van was, had het moeilijk. Exploitatietekort, bezuinigingen en het
vertrek van de peuterspeelzaal als vaste
huurder zorgden ervoor dat het Markehuis
financieel lastig zat. Dat zou op termijn
kunnen betekenen dat er weer een voorziening uit het dorp zou verdwijnen, wat
de leefbaarheid van Grolloo niet ten goede

“Grolloo heeft heel erg een
ons-kent-onscultuur. Persoonlijke benadering is belangrijk”
essentieel. We hadden overal mensen zitten die overal weer mensen kenden. Zo
was het bereik groot. Grolloo heeft heel
erg een ons-kent-onscultuur. Persoonlijke
benadering is belangrijk.”
Een van de eerste acties van het Sportdorp was een behoeftepeiling onder de
inwoners. Fitness bleek op het verlanglijstje van een flink aantal inwoners te
staan. Maar een sportschool heeft het

zou komen. “Toen kwam het idee om in de
ruimte die leeg kwam een fitnessruimte te
starten”, vertelt Dilling.
Vrijwilligers knapten de ruimte op en vanuit
Sportdorp werden apparaten aangeschaft
en goede begeleiding geregeld. Inmiddels
zijn veertig mensen lid van de fitnessclub.
Na afloop van de subsidieperiode is fitness
een aparte afdeling geworden van SGO.

Dorpsmaaltijd en mountainbiken
Naast fitness heeft Sportdorp de afgelopen twee jaar nog elf activiteiten opgezet.
Onder andere bootcamp, mountainbiken, jeu de boules, beachvolleybal en
een dorpsmaaltijd werden uitgeprobeerd.
De dorpsmaaltijd bleek een schot in de
roos. “Nog steeds wordt maandelijks zo’n
avond gehouden in het dorpshuis”, zegt
Van de Kant. “Dat heeft niet direct iets met
sport te maken, maar komt de leefbaarheid in Grolloo wel ten goede. Het is een
ontmoetingsplek geworden.”
Ook het mountainbiken bleek een succes.
“Het is de bedoeling dat we een aantal keer
per jaar gaan deelnemen aan een tocht in
de omgeving en in de periode daarvoor trainingen aanbieden”, zegt Dilling. Om het recreatieve wandelen en fietsen te stimuleren
is een gedetailleerde kaart van de dorpen
en de prachtige omgeving gemaakt met
daarop fietsknooppunten en wandelroutes.
Deze kaart is huis aan huis verspreid.
Niet alle activiteiten slaagden. Sporten waar
geen animo voor bleek na een proefperiode
werden stopgezet. Van de Kant: “Dat is het
voordeel van zo’n subsidie. Je kunt activiteiten uitproberen. Lukte het niet, dan was
het geen ramp. Nu mogen experimenten
niet te veel meer kosten, want dan raakt
het de vereniging.”
Van de Kant verwacht dan ook niet dat
Sportdorp nu de subsidieperiode voorbij is nog net zo veel activiteiten zal ontplooien als de afgelopen twee jaar. Dat
hoeft ook niet, zegt ze. “Je kunt niet nieuw
aanbod blijven creëren voor een dorp van
1.500 mensen. Op een gegeven moment
is het wel verzadigd. Het is belangrijk dat er
af en toe evenementen worden georganiseerd en, als er behoefte is, nieuw aanbod.”

Sportcarrousel
Dat zijn Dilling en zijn medevrijwilligers zeker van plan. Zo wordt er nu gedacht aan
een sportcarrousel met drie sporten, zoals
beachvolleybal, ATB en jeu de boules. “Verder zijn we nu aan het kijken of we walking
football kunnen opzetten”, vertelt Dilling.
Een van de grootste winstpunten van
Sportdorp is de samenwerking die is ont-

staan tussen verschillende partijen in het
dorp. “Daar maken we nog steeds gebruik
van”, zegt Dilling. Onder andere in het nieuwe project Grolloo Zorgt. Dat is ontstaan
uit de fittesten die Sportdorp heeft aange-

boden aan negentig inwoners uit het dorp
in samenwerking met een fysiotherapiepraktijk in Assen. Dilling: “Grolloo Zorgt is
een zorgproject gericht op ‘naoberschap’,
het omzien naar elkaar. We zijn bezig een
professionele coördinator aan te stellen. Er
zullen ook beweegactiviteiten komen, zoals
wandelen. Het accent ligt dan niet zo zeer
op het sporten op zich, maar meer op een
bezigheid en de ontmoeting.”
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KERSTSING_INN!
Wat gaan we doen?

Samen (traditionele) kerstliederen zingen. Muziek maken en luisteren naar
een kerstverhaal.

Voor wie?

Voor iedereen die het heerlijk vindt om een uur lang klassieke, traditionele
kerstliederen te zingen en te luisteren naar mooie muziek!

Waar?
Kerk van Grolloo-Schoonloo,
Hoofdstraat 19, Grolloo
Wanneer?
vrijdag 21 december om
20.00 uur
Toegang is gratis!

KERSTNACHTDIENST

24 december 2018 om 22.00 uur
in de kerk van Grolloo-Schoonloo
m.m.v: popkoor
Harmonysingers
uit Hoogeveen

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen en programma volleybal
> SGO mini’s 1 niveau 4
> Groen-zwarte volleybaltrein dendert door richting kerstreces!
> Tegen DIO Oosterwolde werd de stand 5-0
> Programma en uitslagen voetbal

Uitslagen en programma volleybal
V.C.M. HS 1

-

S.G.O. HS 1

S.G.O. DS 1

-

Peelermarke DS 1

0–4

Programma
Komende weken zijn er geen wedstrijden. Vanaf
11 januari 2019 wordt er weer competitie gespeeld.

Verplaatst naar 22-01-2019
S.G.O. HS 2

-

Fama HS 2

1–3

Het programma verschijnt in het sportblad van

S.G.O. N2 1

-

Impala N2 1

0–2

8 januari 2019

S.G.O. N2 1

-

Haulerwijk N2 1

2–0

DIO Oosterwolde N2 1 -

S.G.O. N2 1

0–2

Sudosa-Desto N4 10

-

S.G.O. N4 1

2–2

Impala N4 1

S.G.O. N4 1

-

2 -2

Fijne kerst en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Richard en Annelies

SGO mini’s 1 niveau 4
We moesten in Assen aan de bak. Valerie was jarig en trakteerde de ouders op heerlijke tompouces.
Dus de dag kon al niet meer stuk.
De eerste wedstrijd tegen de kampioenen van

Bedankt voor het trainen Sandra en het coachen

Sudosa Desto begonnen we goed. Het liep lekker en

Erik! Op naar de 2e helft van het seizoen.

we wonnen de 1e set met 20-18. Jammer genoeg

Wij hebben er zin in!

verloren we de 2e set met 16-20 en werd het een
gelijk spel.
Daarna moesten we tegen Impala. Weer speelden
goed en wonnen de eerste set met 19-16. Maar in de
2e set ging het mis. We lieten teveel ballen lopen en
de moed zakte ons in de schoenen. We verloren dik
met 34-11. Dus weer gelijk spel.
We waren teleurgesteld maar de chips van Valerie
maakten veel goed.Uiteindelijk zijn de 3e geworden
in de poule, dus helemaal niet slecht!

Nikki, Frederieke, Jade, Valerie, Beaudile en Nienke

Groen-zwarte volleybaltrein dendert door richting kerstreces!
Het kan de laatste tijd niet op voor de volleybalheren van SGO. De ploeg van succescoach Peter Suurd is
nu al zes officiële wedstrijden op rij ongeslagen en mocht zich na de twee meest recente winstpartijen
zelfs even lijstaanvoerder van de 2e klasse D noemen. Met niet minder dan 34 punten uit negen duels
kan de groen-zwarte volleybalbrigade dan ook een uitstekend kerstrapport overleggen.
Vrijdagavond 7 december kruiste SGO in Grolloo

midaanvallen, Richard, Erik en Martin teisterden het

de degens met naaste concurrent Animo’68 H2 uit

blok van VCM aan de buitenkant en Rudie scoorde er

Assen. Iedereen was weer eens van de partij dus we

ook lustig op los als diagonaal. Logisch gevolg: 25-13

konden op volle oorlogssterkte beginnen. Het werd

setwinst voor de gasten. De winst was binnen,

een vermakelijke pot volleybal waarin de gasten

maar SGO wilde ook maar wat graag het vijfde

de betere start kenden, maar SGO karakter toonde

bonuspunt mee naar Grolloo nemen. Lange tijd

en de wedstrijd gedecideerd naar zich toe trok. De

leek dat geen enkel probleem. SGO kwam op een

eerste set ging terecht met 25-21 naar Animo’68. In

geruststellende 21-17 voorsprong, maar in de

het tweede bedrijf stelde SGO echter orde op zaken

slotfase ging het toch nog bijna mis. VCM kwam zelfs

(25-15) en in de cruciale derde set gaf het surplus

op 25-24, maar Richard werkte dat setpunt weg met

aan kwaliteit in de breedte de doorslag (25-22). De

een daverende klap op het blok van VCM. Ook het

gastheren lieten het vervolgens niet tot een vijfde

volgende punt was voor SGO en na een lange rally

set komen. Met gevarieerd aanvalsspel werden de

bezegelde een netfout van de thuisploeg het lot van

Assenaren van het kastje naar de muur gestuurd en

de geel-zwarten uit Makkinga: 27-25 voor SGO en

was de 3-1 zege een feit na 25-19 setwinst. Enig

dus een 4-0 zege voor de lange mannen uit Grolloo

smetje op de avond was het feit dat Folkert aan het

en omstreken!

eind van de wedstrijd zijn achillespees blesseerde.
Vijf dagen later stond de inhaalpot tegen middenmoter VCM in Appelscha op de rol. Folkert bleek
helaas niet op tijd fit en Martin kwam wat later. Dit
midweekse Friese tussendoortje bleek voor de heren
van SGO echter formidabel uit te pakken, want ze
pakten de volle buit in een overigens vrij lege
Steegdenhal. In de eerste doorgang had SGO
aanvankelijk wat tijd nodig om in het gewenste
ritme te komen. Met name passend was de ploeg
van coach Suurd zoekende, maar de zege van de
set kwam nimmer echt in gevaar want die ging ruim
met 25-18 naar de bezoekers. In het tweede bedrijf
was SGO meteen goed bij de les en zette het de
taaie thuisploeg vooral serverend onder druk. VCM
kwam slechts sporadisch onder deze druk uit en
moest ook deze set met 25-18 aan SGO laten. In set
nummer drie draaide de aanvalsmachine van SGO
op volle toeren: Wilko en Sanne scoorden met snelle

Tegen DIO Oosterwolde werd de stand 5-0...
In Assen hebben we vandaag de laatste wedstrijden van het jaar gespeeld. Drie wedstrijden stonden in
totaal op het programma.
De eerste wedstrijd gelijk tegen de koploper. Zij

we dan ook GEWONNEN. Tegen DIO Oosterwolde

hadden nog 1 punt nodig om kampioen te worden.

werd de stand 5-0 in ons voordeel en van Haulerwijk

Die hebben wij ze gegund ;-) nee grapje... We hebben

wisten we met 5-1 te winnen. Uiteindelijk zijn we in

gestreden. We hadden hele lange rallies, moeilijke

onze eerste competitie 3de geworden.

ballen, we draaiden goed door, perfecte opslagen,
alles ging goed. Alleen viel de bal af en toe wel op de

Een resultaat om trots op te zijn!

grond. 4-0 verloren uiteindelijk.
Het goede spel hebben we in de twee daar op

Stuk voor stuk zijn jullie toppers, dank voor jullie

volgende wedstrijden vastgehouden en deze hebben

enthousiasme en inzet!

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

22-12-18

09:20

SGO JO10-1

ACV JO10-1

ASSEN

22-12-18

10:40

Rolder Boys JO10-1

SGO JO10-1

ASSEN

22-12-18

13:20

SGO JO10-2

VKW JO10-1

ASSEN

22-12-18

14:00

Rolder Boys JO10-2

SGO JO10-2

ASSEN

22-12-18

11:15

Annen JO8-2

SGO JO8-1

GIETEN

22-12-18

11:45

SGO JO8-1

Smilde'94 JO8-2

GIETEN

Met een fraai afstandschot een wedstrijd winnen
Ook de jeugdvoetballers van SGO wensen u fijne feestdagen!

Zaterdag mochten de jeugdvoetballers weer starten

JO10-2 won de eerste wedstrijd van Smilde ‘94 met

in de zaal.

1-0 door fraai afstandschot van Henning vanaf de
middellijn.

JO8 speelde tegen Rolderboys en BSVV, beide
wedstrijden wonnen ze met 1-0.

De tweede wedstrijd verloren ze helaas van Annen
met 3-1.

JO10-1 verloor na een spannende wedstrijd nipt van
Fc Assen met 3-2 en won de wedstrijd daarna van

De jeugdvoetballers van SGO wensen u fijne

LEO Loon met 2-0.

feestdagen en een gezond en sportief 2019!

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Uit de oude doos - SGO jeugdvoetbal (1971)
> Waar een “klein” dorp GROOT in kan zijn…
> Nieuws na de veiling
> Ik vind het een taak van iedereen om vrijwilligerswerk te doen

Uit de oude doos - SGO jeugdvoetbal (1971)
Sinds jaar en dag geldt dat vrijwilligers bij SGO onmisbaar en onbetaalbaar zijn.
Nu er in dit sportblad toch wordt geschreven over

Geknield van L naar R: Albert Slot, Jan Stevens, Fred

het jeugdvoetbal (column Bert Oldenburger). Bijna

Jansen, Jan Tiems, Heine Tiems, Gezienus Sikkema

50 jaar geleden hadden we deze toppers. Dit SGO

en Mark Reinders.

pupillenteam werd in 1971 kampioen in hun
competitie. Wat een prachtige foto!

Met dank aan Femmy Heiminge voor deze foto!

Hun leider was Geert Jan Stegeman.
Meer foto’s of dia’s zijn welkom:
Staand van L naar R: Geert Jan Stegeman, Sjoerd

Roelof Dilling, Hofakkers 5,

Tiems, Bert Dilling, Albert Jansen, Jan Reinders,

tel 501582 of

Arend Beijering en Jantinus Kuipers

mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl

Waar een “klein” dorp GROOT in kan zijn…
Beste inwoners van Grolloo en omgeving,
De afgelopen 7 edities van het SGO blad heb ik met

Natuurlijk wil ik u allen bedanken voor uw

“wervende teksten” geprobeerd ons glasvezel-

vertrouwen in ons project, voor uw gevoel van

initiatief zo goed mogelijk onder de aandacht te

solidariteit, maar u ook feliciteren met uw, naar ik

brengen in ons dorp en ver daarbuiten. Daarnaast

nog steeds stellig meen, verstandige beslissing om

hebben vele ambassadeurs u en uw omgeving

nu in te stappen. SAMEN hebben we dit mogelijk

benaderd om uw vragen te beantwoorden, en u

gemaakt! Ook onze ambassadeurs Coen, Gerwin,

(gevraagd en ongevraagd) te informeren over de

Hendrikus, Henk, Jan, Oncko, Roel-Poppe en Roelof

mogelijkheden en voordelen van een glasvezel-

enorm bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie en de

aansluiting in uw woning. Dit deden wij omdat we

“lokale verkopers” was dit allemaal niet mogelijk

geloven in de toekomst van een andere infrastructuur

geworden. Ditzelfde geldt voor de redactie van het

op het gebied van telefonie, data transport en

mooie SGO blad; jullie hartelijk dank voor jullie

gebruik, en televisie.

medewerking onze stukken zo mooi te plaatsen in het
blad!Vanuit het bestuur van Naobers VerglAazen zijn

Heel klein ben ik begonnen, vanuit VDGO bestuur

we ook na de fusie met DGC zeer regelmatig bij elkaar

binnen de werkgroep van Eco Oostermoer, zijn we

geweest, vooral om onze lokale campagnes op elkaar

later overgegaan naar het voor ons wel kansrijke

af te stemmen en elkaar te versterken. Je houdt aan

Naobers VerglAazen, vandaaruit in DGC (Drents

zo’n intensieve samenwerking ook mooie vrienden

Glasvezel Collectie) in combinatie met Glasvezel

over!! En je leert nog eens mensen in je eigen dorp

Buitenaf. Uiteindelijk moesten we in het gehele

kennen! Ik vond het mooi om te doen, ondanks de

gebied 45% huishoudens hebben die een

spanning die het meebracht en de tijd die het kostte.

abonnement afsloten bij één van de providers, om

Genoeg over mijn beleving. Het gaat door, en dat

het voor elkaar te krijgen dat er daadwerkelijk een

betekent dat er in de nabije toekomst zeker meer te

glasvezelnetwerk zou worden aangelegd.

melden valt over het glasvezelproject. Hoewel niet

Maandag 17 december was hiervoor de deadline.

meer als ambassadeur betrokken, zullen wij via het
bestuur van DGC nauwe contacten blijven houden

Terwijl ik dit schrijf weet ik al dat het project geslaagd

met Glasvezel buitenaf, en u via dat kanaal op de

is en dat we er zeker van kunnen zijn dat in 2019 en

hoogte brengen van de vorderingen... en nu maar

2020 in onze omgeving een glasvezelnetwerk komt;

hopen dat onze omgeving in het vroege tracé komt...

jubelstemming!
Namens de glasvezel werkgroep.
Afgelopen maandagavond zijn op een persmoment
in ons gemeentehuis de exacte percentages bekend
gemaakt, maar wel duidelijk is dat Grolloo (een
zogenaamd Ziggo of “grijs” dorp) alleen al goed was
voor meer dan 50%! SUPER!

Ted Zuidgeest, Papenvoort

PERSBERICHT

17 december 2018

Glasvezel buitenaf legt glasvezel aan in Noordoost Drenthe en Annen
Goed nieuws voor de inwoners van Noordoost Drenthe en Annen. Er komt glasvezel! Vandaag
werd bekend dat voldoende inwoners een glasvezelabonnement hebben afgesloten.
Gemiddeld koos 49,6% van de inwoners van Noordoost Drenthe en Annen voor glasvezel. Inwoners
van Noordoost Drenthe hebben zich massaal aangemeld voor glasvezel. Hoewel iets minder dan het
gehoopte aantal, hebben ook veel inwoners van Annen gekozen voor glasvezel. Voor Glasvezel
buitenaf zijn alle aanmeldingen gezamenlijk voldoende perspectief om zekerheid over de komst van
glasvezel te geven.
Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, licht toe: In Noordoost Drenthe is er een geweldig
resultaat behaald. Dit benadrukt de vraag naar een goede breedbandverbinding in het gebied. In
Annen was het spannend, maar samen met Noordoost Drenthe is het totaal aantal aanmeldingen
voor ons voldoende om overal glasvezel aan te leggen. Dit was niet gelukt zonder de enorme inzet
van alle ambassadeurs, lokale verkopers en de inzet van de gemeenten en provincie.”
Eddy Veenstra, directeur van RE-NET (samenwerkingspartner van Glasvezel buitenaf) onderschrijft
deze woorden: ”snel internet is zo langzamerhand een nutsvoorziening net als bijvoorbeeld
elektriciteit en ontzettend belangrijk voor inwoners en bedrijven’’
Resultaat door en voor de burgers
De drijvende kracht achter het initiatief is Drents Glasvezel Collectief (DGC). Met meer dan 200
vrijwilligers maken zij zich al jaren hard voor glasvezel in hun Drentse dorpen. En nu is daar eindelijk
het gewenste resultaat; glasvezel voor de burgers! De saamhorigheid in het gebied was enorm groot
en dit wordt nu beloond. Er komt glasvezel en dat is voor de ontwikkeling van het gebied zo
ontzettend belangrijk.
Meindert Krijnsen, voorzitter van DGC: “Het leek een simpel plan, maar het is een lange weg geweest
om dit te realiseren. Zonder al het werk dat de vrijwilligers hebben verzet was dit niet gelukt. Er is
knetterhard gewerkt door iedereen. En met succes, want door alle inspanningen krijgt het hele
gebied nu glasvezel. Eén voor allen en allen voor één!”
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.drentsglasvezelcollectief.nl en
www.glasvezelbuitenaf.nl, onder deelgebied “Noordoost Drenthe” en onder deelgebied “Annen”.

Nieuws na de veiling
Wij kunnen terugblikken op een fantastisch Veiling jaar.
Een mooie opbrengst, prachtige kavels en een supergezellige veiling dag.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de

Wij publiceren deze dan in het sportblad van SGO, de

inbreng van de kavels, de hulp van de vrijwilligers en

Boerhoorn in Schoonloo en op onze facebook pagina.

de veilingmeesters, de gastvrijheid van het Markehuis

Graag via mail naar veiling@grolloospringlevend.nl

en de bezoekers van de veiling dag 13 oktober jl.
Verzilvert u een kavel? Laat het ons weten met een

Veilingcommissie Grolloo Springlevend

foto en/of een verslag!

José heeft afgelopen week weer een topstuk

Gera Gommers had voor de veiling 2 toegangs-

afgeleverd. Een prachtig kerstbloemstuk. Hartelijk

kaartjes aangeboden voor de kerstshow bloemsier-

dank José, de familie Eggens kan tijdens de

kunst studiegroep “De guirlande” op 6 december.

feestdagen genieten van dit mooie kunstwerk.

Er stonden in de zaal prachtige kunstzinnige
kerststukken, die je kon bewonderen. De dames
van de studiegroep waar onder Gera gaven een
demonstratie bloemschikken. Er was een verloting, ik
had het geluk een bijzonder kerststuk te winnen
Rennie Oldejans

Teja Venema medisch pedicure had voor de veiling
een tegoed bon aangeboden voor een pedicure
behandeling. Afgelopen woensdag is Teja langs
geweest en heeft mijn voeten keurig verzorgd.
Ik kan op goede voeten weer verder.
Rennie Oldejans.

‘Ik vind het een taak van iedereen om
		 vrijwilligerswerk te doen’
Het is vandaag Nationale Vrijwilligersdag. Jaarlijks worden op 7 december vrijwilligers in het
zonnetje gezet. RTV Drenthe heeft van al die vrijwilligers in onze provincie twee uitgekozen aan de
hand van Facebookreacties.
Bron: RTV Drenthe

‘Bruisend verenigingsleven door vrijwilligers’

“Ik vind dat Annemay Bock een pluim verdient voor

Door de verhuizing uit Grolloo is ze wel gestopt als

het jarenlang verzorgen van het sport- en dorpsblad

vrijwilliger voor het dorpsblad, maar daarvoor in de

en het regelen en organiseren van heel veel activitei-

plaats is ze vrijwilliger geworden bij de Dierenam-

ten in Grolloo”, aldus Margreet Mink uit Grolloo.

bulance in Assen en omgeving. “Ik ben een dierenliefhebber en na het overdragen van het dorpsblad,

Sportblad groeit uit tot dorpsblad

kwam er wat tijd vrij. Ik ben gewoon iemand die

Bock, inmiddels woonachtig in een buurtschap bij

zich graag als vrijwilliger inzet. Je hebt een bruisend

Dwingeloo, voelt zich vereerd door de woorden

verenigingsleven nodig in een dorp en die kan niet

van haar oud-dorpsgenoot. Ze heeft zich jarenlang

bestaan zonder vrijwilligers. Door zelf het goede voor-

ingezet voor allerlei verenigingen in Grolloo. “Ik heb

beeld te nemen, hoop je dat andere mensen volgen.”

elke week het sportblad van Sportvereniging SGO
gemaakt. Dat werd later een dorpsblad en wordt nu

Waardering

nog goed gelezen. Alle verenigingen maken er gebruik

Bock hoopt dat ze andere mensen kan enthousiasme-

van.”

ren als vrijwilliger. “Loop gewoon eens mee. Kijk wat
voor waardering je ervoor terugkrijgt. Ik heb geen tijd,

De vrijwilligster is nog steeds betrokken bij het Hol-

hoor je vaak. Maar tijd kun je maken, ook al heb je

land Blues Festival in Grolloo. “Ik coördineer honderd

een fulltime job. Het levert energie op. Dus kom eens

vrijwilligers. Komend jaar vindt de vierde editie plaats

kijken en raak geënthousiasmeerd! Ik vind het een

en ik zorg samen met alle vrijwilligers voor het par-

taak van iedereen om vrijwilligerswerk te doen. Dat

keerbeheer en de infrastructuur.” Daarnaast is Bock

mag een uurtje zijn, maar meer mag ook. Verenigin-

betrokken bij de TT en Hippisch Holtrijk.

gen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.”

Lees het hele bericht op RTV Drenthe
https://www.rtvdrenthe.nl/
nieuws/141708/Ik-vind-het-een-taakvan-iedereen-om-vrijwilligerswerkte-doen
‹

Kerstgroeten!

Kom gezellig dineren
tijdens de kerstdagen
1ste en 2de kerstdag
een uitgebreid dinerbuffet
Huisgemaakte soepen en salades,
vers van het mes: beenham, kalkoen, Drentsche ham
en diverse vissen om zelf uw portie vanaf te snijden, op het buffet.
Heerlijke hoofdgerechten vanuit de keuken aan tafel geserveerd.
En een smakelijk dessertbuffet met huisgemaakte mousses, taartjes en ijs.

Vraag de menukaart aan of kijk op onze website
Zowel met kerst als oudejaarsdag
is er de mogelijkheid hapjes schalen € 2,50 p.p.
of verschillende salades (incl. stokbrood en kruidenboter)
vanaf € 4,50 p.p. te bestellen.
Op oudejaarsdag hebben we weer
onze welbekende stamppotten € 7,50 p.p.
Reserveer een tafel of bestel voor thuis.
Tussen 16.00 en 20.00 uur.
Reserveren gewenst.
Voor inlichtingen en reserveringen tel. 0592-501471
Hoofdstraat 15, Grolloo
www.cafe-restaurant-gerrie.nl
info@cafe-restaurant-gerrie.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een smakelijk 2019

DE KERK VAN GROLLOO-SCHOONLOO ORGANISEERT:

POPPENTHEATER PETERSELIE
POPPEN
MET DE VOORSTELLING:

• 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

bijgewerkt op:
10-12-2018
datum

activiteitenkalender Grolloo en omstreken
redactie: kalender@grolloo.com of Bertus Reinders 0623074661
organisatie:Grolloo Totaal, een werkgroep van de VDGO

locatie

van
tot

10-12-2018
25-8-2019
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tijd activiteit

organisatie

info

wo 12 dec 18

19:30 Informatieavond HoofdstraatOostereind

gem Aa en Hunze

CR Hofsteenge

www.grolloo.com

zo 16 dec 18

14:30 Kerstconcert Crescendo

Crescendo

Het Markehuis

www.crescendogrolloo.nl

ma 24 dec 18

22:00 Kerstnachtdienst

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

di 25 dec 18

11:00 Kinderkerstfeest

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

www.sgogrolloo.nl

ma 31 dec 18

SGO

Grolloo e.o.

ma 31 dec 18

10:00 Carbidschieten

Carbidteam Grolloo

achter CR-Hofsteenge

zo 06 jan 19

13:30 Snertloop SGO

SGO Supportersvereniging

Het Markehuis

secretaris@sgogrolloo.nl

di 22 jan 19

20:00 Jaarvergadering VvV

Ver. voor Volksvermaken

CR Hofsteenge

www.volksvermakengrolloo.nl

za 09 feb 19

20:00 Toneeluitvoering TOG

Toneelvereniging T.O.G.

CR Hofsteenge

tog@grolloo.org

za 30 mrt 19

20:00 Uitvoering Crescendo

muziekver. Crescendo

Het Markehuis

www.crescendogrolloo.nl

zo 14 apr 19

14:00 Palmpaasoptocht

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

do 18 apr 19

19:00 Witte Donderdag

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

vr 19 apr 19

19:30 Goede Vrijdag

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

za 20 apr 19

22:00 Stille Zaterdag

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19

10:00 Paasmorgendienst

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19

13:00 Neutieschiet'n

Ver. voor Volksvermaken

diverse Horeca Grolloo

www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19

10:30 Eieren zoeken

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19

19:30 Paasvuur

Ver. Dorpsbelangen Grolloo
e.o.

Oostersepad

secr.vdgo@grolloo.org

Vereniging voor
Volksvermaken

Grolloo

volksvermakengrolloo.nl

za 27 apr 19
za 27 apr 19
zo 05 mei 19
do 30 mei 19

Oliebollenactie SGO

Koningsdag
09:00 De bloemetjes buiten zetten
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag

za 01 jun 19

11:00 Rommelmarkt

Protestantse Gemeente

Tuin van de kerk

protkerk@grolloo.org

zo 09 jun 19

09:00 Pinkstervolleybaltoernooi

SVDB ism SGO

Sportveldencomplex
Ekehaar

www.svdb.nl

vr 14 jun 19

14:30 Holland International Blues Festival

HIBF

Grolloo

hollandinternationalbluesfestival
.com

za 15 jun 19

14:30 Holland International Blues Festival

HIBF

Grolloo

hollandinternationalbluesfestival
.com

di 25 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

wo 26 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

do 27 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

vr 28 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

zo 30 jun 19

05:00 TT-Assen vrijwilligers

SGO Grolloo

TT-baan Assen

secretaris@sgogrolloo.nl

14:00 Concours Hippisch Holtrijk

Hippisch Holtrijk

t.o. Het Grollerholt

www.holtrijk.nl

SGO Grolloo

Sportpark De Pol
Grolloo

loopgroep@sgogrolloo.nl

vr 05 jul 19
za 06 jul 19

Berenkuil omloop

za 06 jul 19

09:00 Concours Hippisch Holtrijk

Hippisch Holtrijk

t.o. Het Grollerholt

www.holtrijk.nl

zo 07 jul 19

08:30 Concours Hippisch Holtrijk

Hippisch Holtrijk

t.o. Het Grollerholt

www.holtrijk.nl

vr 26 jul 19

19:00 Zero Disco Party - Zomerfeest

Ver. voor Volksvermaken

CR Gerrie

www.volksvermakengrolloo.nl

za 27 jul 19

20:00 Volksspelen Zomerfeest

Ver. voor Volksvermaken

centrum Grolloo

www.volksvermakengrolloo.nl

zo 28 jul 19

11:00 Warenmarkt zomerfeest

Ver. voor Volksvermaken

centrum Grolloo

www.volksvermakengrolloo.nl

vr 23 aug 19

20:00 Grolloo Flute Sessions

Grolloo Flute Sessions

Protestantse kerk

www.grollooflute.com

za 24 aug 19

20:00 Grolloo Flute Sessions

Grolloo Flute Sessions

Protestantse kerk

www.grollooflute.com

zo 25 aug 19

20:00 Grolloo Flute Sessions

Grolloo Flute Sessions

Protestantse kerk

www.grollooflute.com

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.

Oliebollenactie SGO
Dit jaar organiseert SGO (bestuur afdeling Fitness) opnieuw de
oliebollenactie. Indien u een bestelling wilt doen, vult u dan alstublieft
onderstaand strookje volledig in.
De strookjes worden bij u opgehaald tussen maandag 17 en woensdag
19 december in de dorpen Grolloo en Schoonloo en de Omstreken. Mocht
u die dag niet thuis zijn, hang het briefje dan zichtbaar aan de voordeur.
Doormailen of doorbellen van uw bestelling stellen wij zeer op prijs!
U kunt het strookje uiterlijk 24 december inleveren bij of uw bestelling
mailen of doorbellen naar
* Kirsten Rosien, Kruisboomlaan 28
* Roelof Dilling, Hofakkers 5 (0592-501582 of 06-22408751)
Allebei bereikbaar via fitness@sgogrolloo.nl
Formulier invullen, fotootje maken en mailen naar
fitness@sgogrolloo.nl (of Appen aan Roelof 06-22408751 mag ook):
“klaar

is kees”!

Na 24 december kunnen wij geen bestellingen meer opnemen.
Bestelling van:
naam:

----------------------------------------------------------------------

Straat:

----------------------------------------------------------------------

Plaats:

---------------------------------------------------------------------Bedrag:

----------------------------

zak(ken) à 10 oliebollen à € 7,50 per zak
€ --------------zak(ken) à 10 rozijnenbollen à € 8,50 per zak € --------------zak(ken) à 5 appelflappen à € 8,50 per zak
€ ---------------

Totaalbedrag bestelling:

€ ---------------

Bedankt!
De bestelling wordt – uiteraard persoonlijk - op maandag 31
december tussen ongeveer 10.00 en 12.00 uur bij u thuisbezorgd,
gelieve dan gepast te betalen.

