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Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en 
omstreken. Elke 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. Tijdens de 
vakanties is er GEEN SGO sportblad.

 • 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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Gertjan van Soest uit Bergen”

Erik Poelman 
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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> SGO bij WK Superbikes en Sidecars
> Samenwerking ‘Grolloo Zorgt Samen’ – subsidieproject afgerond
> Leerlingenraad overhandigt opbrengst inzamelactie aan ‘Grolloo Zorgt’

SGO bij WK Superbikes en Sidecars

Het weer zat mee, het was volop zonnig, alleen de 
eerste uurtjes waren fris. Het was hard werken en 
er was ruim tijd voor een praatje, kortom het was 
gezellig, zeker ook zondag samen met de mannen 
van het koor uit Oosterhesselen.

Verspreid over 3 dagen hebben we meer dan 3.000 
auto’s en een paar honderd motoren naar hun 
parkeerplek begeleid. Deze inspanning levert een 
mooi bedrag op voor SGO.

Tjitske, Frank, Ada, Dick, Coen, Jan, Jan, Jan, Hilbert 
en Roelof bedankt voor jullie inzet!! En natuurlijk 
ook Gert Jan voor zijn voorbereiding en de suppor-
tersvereniging voor de royale lunchpakketten!

Op vrijdag 24 juni, zaterdag 25 juni en zondag 26 
juni zijn we weer van de partij. Heb je tijd en zin om 
ook bij te springen, om te genieten van mensen en 
gezelligheid, laat het weten aan Gert Jan Hietbrink: 
E g.hietbrink@live.nl of M 06-17076352.

Afgelopen weekend, vrijdag, zaterdag en zondag waren een aantal mensen voor SGO actief bij het 
TT-circuit.



Samenwerking ‘Grolloo Zorgt Samen’ – 
subsidieproject afgerond

In september 2020 ontving Grolloo Zorgt een mooie 
subsidie (€ 36.800) van het ministerie van VWS. Deze 
subsidie hebben we aangevraagd om te komen tot 
een samenwerkingsverband met professionals. 
Binnen ‘Grolloo Zorgt Samen’ werken we samen met 
gemeente, sociaal team (Attenta), welzijnswerk 
(Impuls) en met de huisarts. Dit samenwerkings-
verband is er en in onze Nieuwsbrief van december 
2021 hebben we daarover bericht.

Over het projectjaar en de besteding van het 
subsidiegeld moesten we nog verantwoording 
afleggen aan de subsidieverlener. Dat is in januari 
2022 gebeurd en onlangs ontvingen we bericht dat 
ons eindverslag is goedgekeurd. 

Samengevat werd ons project als volgt beoordeeld:
De beoordelaar heeft het verslag met interesse 
gelezen en is van mening dat u een goede invulling 
heeft gegeven aan het subsidiebedrag. Grolloo Zorgt 
heeft een eerste stap gezet in de samenwerking met 
de gemeente, het sociaal team, welzijnswerk en 
huisarts. De inwoners van Grolloo staan centraal. Het 
project draagt bij aan het voorkomen en vervangen 
van zorg.

De getekende samenwerkingsovereenkomst en het 
plan van aanpak 2022 - 2025 zijn mooie mijlpalen van 
het project. Het is positief om te lezen dat er enthou-
siasme en vertrouwen is binnen uw project. De eerste 
opzet van het inwonersloket en de dorpscoördinator 
zijn mooie resultaten van uw project. 

Naast deze positieve punten kregen wij nog enkele 
inhoudelijke aandachtspunten mee bij de 
voortzetting van ons samenwerkingsverband:

• Wij stimuleren u om in het kader van het 
 vervangen van zorg de opties voor e-health  
 en domotica verder te onderzoeken en hier  
 blijvend aandacht voor te houden. Deze   
 applicaties kunnen bijdragen om veilig en  
 zelfstandig langer thuis te kunnen wonen.
• Binnen het programma Juiste Zorg Op de  
 Juiste Plek is het uniek dat uw project vanuit  
 burgers (Grolloo Zorgt) is georganiseerd. De  
 mooie resultaten van uw project kunnen ter  
 inspiratie dienen voor andere dorpen of   
 stadsdelen in Nederland.  
• Het is belangrijk om de resultaten van uw  
 project te onderbouwen middels een gedegen  
 kostenbatenanalyse. Daarom raden wij u aan  
 hier in het vervolg van uw project opnieuw  
 aandacht aan te besteden. 

Het fundament voor de samenwerking is gelegd. Nu 
de praktijk. De komende tijd willen we de samen-
werking door ontwikkelen, de geleerde lessen in de 
praktijk brengen. Ons actieplan 2022-2025 ligt klaar. 
We hebben in overweging om ook voor dat traject 
een subsidie, de zogenaamde Uitvoeringsimpuls, 
aan te vragen. Met de voorbereidingen daarvoor zijn 
we begonnen.

Geïnteresseerd en wilt u meer weten? 
Neem gerust contact op met:
Siny Vink (projectleider) 
Tel 06-36511015 
E-mail: s.vink@impulsaaenhunze.nl

Roelof Dilling (voorz) 
Tel 06-22408751 
E-mail: rdilling@kpnplanet.nl

Bericht van Grolloo Zorgt.



Leerlingenraad overhandigt opbrengst inzamelactie 
aan ‘Grolloo Zorgt’

Bij de bazar die onlangs in de basisschool is 
gehouden hebben leerlingen geld ingezameld voor 
Oekraïne. De leerlingenraad van De Drift heeft 
besloten om de opbrengst van de inzamelactie ten 
goede te laten komen aan de Oekraïners die bij 
gastgezinnen verblijven in de schoolkring Grolloo 
en Omstreken. Op dinsdagmorgen 19 april hebben 
de vertegenwoordigers van de leerlingenraad een 
cheque ter waarde van € 201,25 aangeboden aan 

‘Grolloo Zorgt’ met de vraag om dit te besteden aan 
een mooi en zichtbaar doel. Een gezamenlijke 
activiteit samen met Oekraïense kinderen 
bijvoorbeeld zou heel mooi zijn. Daarover gaat 
‘Grolloo Zorgt’ nadenken, zo gaven beide 
vertegenwoordigers Siny Vink en Roelof Dilling aan. 
De plannen zullen t.z.t. met de leerlingenraad 
worden afgestemd. 

De Drift voor Oekraïne.



 

 

 

 

 

 

 

ADVERTEREN?
Neem contact op.



Expositie

Harry spreekt
Stap in de wereld 

van Muskee

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag

Tien jaar C+B Museum
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www.cubymuseumgrolloo.nl

Wegens succes
verlengd t/m maart 

2023!



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Wedstrijdverslag voetbal SGO JO9 – VV Beilen JO9-1

Wedstrijdverslag voetbal SGO JO9 – VV Beilen JO9-1
Zaterdag stond de wedstijd tegen VV Beilen JO9-1 op het programma.

Het was een pittige wedstrijd en we waren 
behoorlijk aan elkaar gewaagd.

We begonnen gelijk lekker aan de wedstrijd, na een 
paar minuten schoot onze keeper Bas een lange bal 
diep het veld in op Jidde, die wist zich los te maken 
van de verdediging van Beilen, legde aan en schoot 
hard in, Goal 1-0.

We bleven goed druk houden Daan en Floris zorgden 
daar wel voor, door er fanatiek op te zitten kregen 
we steeds snel de bal weer in ons bezit. Beilen wist 
even niet wat ze overkwam 2-0 eigen goal en daarna 
3-0 met een mooi schot van Remon. Beilen had dit 
niet zo gauw verwacht maar revancheerden zich 3-1. 
3-1 werd 4-1 en met 5-1 gingen we de rust in.
In de 2e helft kregen we het zwaar, eerst was er een 
mooi schot van Lotte, jammer op de lat! 
SGO ging wat achter over leunen en er werden wat 
foutjes gemaakt. Ballen werden wat slordig gepasst 
en er werd niet meer goed meegelopen. 

Beilen maakte daar goed gebruik van en scoorde 3x 
5-4. Door een aantal spelers te wisselen van positie 
begon het toch weer te lopen bij ons en wisten we er 
nog een 8-4 overwinning uit te slepen.
Zaterdag 14 mei is onze volgende wedstrijd in 
Westerbork tegen VKW jo9-1 aanvang 09:00.



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Week 18 is er geen SGO Sportblad
> Oproep
> VvV Paasblikt terug!
> Brommer (door Bas Luinge)
> 4 Mei Herdenking bij de Vredesboom

Oproep
Zangvereniging Vriendenkring treedt op tijdens de herdenking op 4 mei bij de Vredesboom in Grolloo.

Zij willen dit graag gedeeltelijk samen met een 
tijdelijk kinderkoortje doen. De dirigent Marinus 
Scholten is al 2x op de basisschool wezen oefenen 
met groep 7/8. 

Maar helaas zijn er veel kinderen met vakantie. 
Daarom roepen wij kinderen op om ook aan te 
sluiten en met ons mee te zingen. Of misschien 
hebben opa’s en oma’s kleinkinderen die graag mee 
willen doen.

We oefenen nogmaals 28 april om 19.30 uur in het 
Markehuis. Voor aanmelden kunt u contact 
opnemen met Riek Lubbers Hoving rlub@hotmail.
com of via een appberichtje naar 0622474854.
En dit is de link naar het liedje om alvast te oefenen. 
Het bovenste liedje is het.

https://wiesneus.nl/themas/thema-vrij-
heid-groep-6-7-8

Week 18 is er geen SGO Sportblad
Volgende week geen sportblad.

In verband met de Meivakantie is er in week 18, 
oftewel woensdag 4 mei 2022 geen uitgave van het 
SGO Sportblad.

We zien elkaar een weekje later op woensdag 11 
mei. Heb je leuke stukjes of wil je iets vermelden is 
het natuurlijk gewoon mogelijk om je kopij aan te 
leveren.

VvV Paasblikt terug!
STRUNEN & HAPPEN – Wat hebben we een prachtig Paasweekend gehad. 

Op eerste Paasdag trapten we af met het ‘Strunen 
& Happen’. Dit in samenwerking met vier Grolloër 
bedrijven namelijk Joytime, Hofsteenge, 
Boerhaarshoeve & KDV Ot & Sien. Een succesvolle 
samenwerking kunnen we wel zeggen met zo’n 150 
deelnemers. Er waren twee routes, een korte van 4,5 
km en een lange van 7,5 km. Op elke route hebben 
we diverse spelelementen voorbereid en kreeg 

iedereen een 3-gangen maaltijd. Van tevoren 
hebben we telkens een activiteit bekend gemaakt 
zodat men een tipje van de sluier kon zien.
Na de jarenlange traditie om op eerste Paasdag te 
gaan neutieschiet’n heeft het VvV-bestuur het over 
een andere boeg gegooid. 

    ...Lees verder >



VvV Paasblikt terug!
STRUNEN & HAPPEN – Wat hebben we een prachtig Paasweekend gehad. 

De oude activiteiten zie je terug in de nieuwe, 
in een ander jasje met een diversere inhoud. Dit 
bleek een schot in de roos. De kinderen en de 
volwassenen werden met verschillende activiteiten 
beziggehouden. Nu al een klassieker is het 
‘lepeleislalomhinkelen’ en ook het ‘ei-gooien’ viel 
zeker niet mee. De hoogste score is gegooid door 
Tessa Schamper en dat was 75! Laten we zeggen dat 
hier nog wat oefening nodig was voor de meer 
belegen deelnemers (lees: 15 jaar en ouder).

Het neutieschiet’n was niet volledig weggevaagd, er 
waren twee banen klaargezet op de routes. Hier kon 
iedereen nog even het gevoel van voorgaande jaren 
terugvinden. Zonder vrijwilligers is er geen 
evenement meer mogelijk dus in het bijzonder 
willen wij bedanken: Roelie, Iris, Mads, Thijs, Valerie, 
Bas, Bob, Janick, Arjen & Janniek. Jullie zijn toppers!

EIERZOEKEN – Niet alle tradities zijn overboord want 
het eierzoeken is ook dit jaar weer drukbezocht. 
Met de twee hazen weer in de pakken gehezen en 
met hun schattige snoetjes, geschminkt door Ina 
Reinders, in de plooi werden alle eieren zorgvuldig 
verstopt bij en om de school en voor groep 3 t/m 8 in 
het bosje van de heer Huizer. Op vijf na zijn alle 
eieren gevonden. Dus wellicht vinden we die 
volgend jaar. Janine en Thijs bedankt voor jullie 
huppende inzet!

BEELDEN – Natuurlijk wordt dit alles zorgvuldig 
vastgelegd op de gevoelige plaat. Door onze 
huisfotograaf Bertus Reinders is dit in een album 
geplaatst. Geniet daar van de mooie plaatjes en volg 
ons op Facebook voor de andere foto’s. De foto’s 
worden verkleind zodat dit allemaal past op het 
wereldwijde web. Mocht je interesse hebben in een 
foto en graag de originele ontvangen laat het ons 
weten dan sturen we die waar mogelijk op.

UITSLAG – We hebben een winnaar! Met bloed, 
zweet en tranen is er gestreden en dat hebben we 
gezien in de scorekaarten. Bij twee routes horen ook 
twee winnaars. De korte route is gewonnen door 
Gieneke Zeewuster. Met de mooie 55 dikke punten 
bij het Neutieschiet’n misstaat de eerste prijs jou 
zeker niet. Waar het ei-gooien super lastig bleek 
heeft Tessa Schamper haar team gered van een 
waanzinnige ondergang. 



VvV Paasblikt terug!
STRUNEN & HAPPEN – Wat hebben we een prachtig Paasweekend gehad. 

De extra 75 punten die zij er zo even in stuiterde 
zorgde voor een mooie voorsprong. De winnaars 
van de lange route zijn dan ook: Familie Schamper! 
Jullie kunnen beide jullie prijs ophalen bij 
Café-Restaurant Hofsteenge!

De organisatie had 9 QR-codes verstopt langs de 
lange route. Niet heel erg moeilijk dachten we maar 
toch zijn er een aantal gemist, vooral nummer 9 
(recht tegenover de Boerhaarshoeve) kreeg minder 
aandacht dan gedacht. De vragen en antwoorden 
zijn als volgt:

Strunen & Happen | 1e Paasdag 2022 | QR-raadsels
Vraag 1: Wat vieren we met Pasen? 

A: De opstanding van Jezus
B: De geboorte van Jezus
C: De verjaardag van Jezus

Vraag 2: Hoeveel dagen duurt Pasen? 

A: 2 dagen
B: 22 dagen
C: 40 dagen

Vraag 3: De paashaas in het Engels is ‘Easter Bunny’ 
Hoe noemen ze hem in Australië? 

A: Billy the Easter Koala
B: Easter Bilby
C: Hugh Easterhefner

Vraag 4: Uit welk land komt het verhaal van de 
paashaas?

A: Oostenrijk
B: Groot-Brittannië
C: Duitsland 

Vraag 5: Hoeveel eieren eten alle Nederlanders 
samen met Pasen?

A: 167.000 eieren
B: 4.900.000 eieren
C: 32.000.000 eieren

Vraag 6: Wat is een beroemd muziekstuk dat met 
Pasen wordt gespeeld?

A: Matthäus-Passion
B: Opzij-opzij-Paasei
C: Für Elise

Vraag 7: Hoe heet de zaterdag tussen Goede vrijdag 
en Pasen?

A: Zwarte zaterdag
B: Witte zaterdag
C: Stille zaterdag

Vraag 8: Los het raadsel op. Wat moet er volgens jou 
op de vraagtekens komen te staan? 14

Vraag 9: Mensen verstoppen eieren sinds:

A: 320 voor Christus
B: De geboorte van Jezus
C: de hongerwinter in 1944



4 Mei Herdenking bij de Vredesboom
In Grolloo staan we sinds het jaar 2000 op 4 mei stil bij de herdenking van de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogshandelingen nadien. 

De opzet was om de 5 jaar samen te komen. In 2020 
liep dit vanwege Corona allemaal anders. In 2021 
hebben we wederom in een hele kleine samenstel-
ling bloemen gelegd bij de Vredesboom.

Het comité 4 mei, werkend onder de vleugels van 
de Vereniging voor Volksvermaken, heeft na overleg 
met meerdere betrokkenen besloten jaarlijks stil te 
staan bij de herdenking. Dit naar aanleiding van vele 
verzoeken hiertoe.

Dit jaar ziet het programma er als volgt uit:

Stille tocht
De Stille tocht zal starten op de Meerkampsweg. 
We verzamelen daar vanaf 19:00 uur en de tocht zal 
vooraf gegaan worden door trommelslagers. We 
willen om 19.15 uur gaan lopen. 

Programma bij de Vredesboom tot 20:00 uur
Bij de boom zal de voorzitter van het comité kort het 
programma toelichten. Enkele sprekers zullen het 
woord richten tot de aanwezigen. Zangvereniging 
Vriendenkring en Muziekvereniging Crescendo 
verlenen hun medewerking. Basisschoolkinderen 
van De Drift zullen gedichten voordragen en een 
nummer meezingen met Vriendenkring.

2 minuten stilte
De twee minuten worden aangekondigd door het 
Taptoe signaal, geblazen door iemand van Crescen-
do. Na de twee minuten zetten Crescendo en Vrien-
denkring het eerste couplet van het Wilhelmus in.

Bloemlegging
Er zullen bloemen worden gelegd namens de 
gemeente Aa en Hunze, verenigingen uit het dorp, 
de kinderen en overige aanwezigen.

Koffie; thee; fris na afloop
De bloemlegging is het einde van het officiële 
programma. Het 4 mei comité heeft in navolging van 
andere organisaties in onze gemeente besloten de 
aanwezigen na afloop een kopje koffie of thee aan 
te bieden. Voor de kinderen zal er limonade zijn. Bij 
redelijk weer zal dit ter plaatse zijn.

Mochten er laatste ontwikkelingen zijn, dan zal 
informatie te vinden zijn op de volgende websites:
www.volksvermakengrolloo.nl
www.grolloo.com

Volksvermaken/Crescendo zal tevens 
gebruikmaken van de social media-kanalen 
Facebook en Instagram.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met 
Bertus Reinders: 06 23 07 46 61.



Brommer (door Bas Luinge)
As wij an’t eind van de week achter de wichter an wolden, kwammen wij saomen bij oeze kroegbaos 
Geert en daor spraken wij of, naor welk dörp of wij hen daansen zulden gaon.

Dit gebeurde altied op de fiets, maor dat 
veraanderde. De bromfiets dee zien intrede. De fiets 
kreeg het zwaor te verduren. Bij oes in ’t dörp 
wadden al een paor jongs die een brommer hadden.
Met ofguunstige blikken zaten wij bij Geert in de 
veranda dizze vehikkels te bekieken.

Wij keken niet allien naor de brommer, ok naor de 
lange leren jassen die de jongs anhadden. En wat 
nog veul beroerder was: wij hadden bij de wichter 
gien schijn van kaans meer. Die wolden een vent 
met ‘n bromfiets en een lange leren jas. Nao verloop 
van tied kwammen der meer brommers. Het waren 
ideaole vervoermiddelen.

Ien van de jongs die gien bromfiets har, was Jampie; 
hie dee alles nog op de fiets, ok in ‘t weekeind. Maor 
met een wichie op stap gaon was der niet bij: zunder 
brommer gien meid.

Jampie was der zat van en zat zaoterdags-en 
zundagsaovends met een lang gezicht bij Geert an 
de stamtaofel.

Daor kwam nog bij, dat e gek was op een wichie oet 
Schonoord; daor har e al is scharrelderij met had, 
maor sinds de intrede van de brommer was dit over.
Zien vao har wel een brommer, een Puch, die was 
van ’t bedrief waor e warkte. 

Nou was Jampie zien verliefdheid zo hoog oplopen, 
dat e op een zundagaovend - toen zien vao en moe 
op vesiete wadden - de kaans schoon zag en 
stiekem de brommer van de deel heul. Hie ree 
der rechtstreeks met naor de kroeg, waor wij met 
mekaor an de stamtaofel zaten. Zien plannen waren 
dudelk, hie wol hen Schonoord. 

En umdat ik ok niet over een brommer beschikte, 
vreug e o'k met wol; ik kun zo bij hum achterop.
Rond aacht uur stoven wij bij ’t stamcafé ’t arf of en 
met een rötgang hen Schonoord. Wij zaten in oeze 
nette pakken op de brommer, leren jassen hadden 
wij niet.

Nou was Jampie ok nog een dikke ijdeltuit. Veurdaw 
op stap gungen, stun e wel een haalf uur veur de 
spiegel, zo ok dizze keer. Zien haor mus beslist goed 
zitten, aans gung e niet weg. Hie har der een hekel 
an as zien haor in de war kwam.

En aj dan op een brommer zit, vang je wind. Hier 
heul e rekening met: as de wind van links kwam, 
dreide hij de kop naor rechts en as de wind van 
rechts kwam naor links. Zo zat e een beetie schief op 
de brommer, veur degene die achterop zat was dat 
bar lastig.

Nao twintig menuten in dizze holding op de brom-
mer kwammen wij an in Schonoord, waor ’t daansen 
al gaangs was. In de tied dat Jampie veur een spiegel 
zien haor weer in de plooi braacht, bestelde ik twee 
pilsies. Vanof de barkruk bekeken wij ’t vrouwvolk: 
mallen, mooien, dikken, dunnen, langen, kleinties, 
van alles wat.

Het duurde niet lang of Jampie zag ’t wichie waor as 
e nog staopelgek op was en hie kreeg het klaor um 
weer met heur op stap te gaon.

Nao ’t daansen braacht hie ’t wichie hen hoes en 
flusterde mij nog in ’t oor: 'ik bin der zo weer'. Dat 
e der zo weer was, he’k weten. Twee uur he’k staon 
waachten. Ik foeterde al: 'man, wij kompt hartstikke 
laot in hoes, mörgen moew beide weer hen ’t wark.'



Brommer (door Bas Luinge)
As wij an’t eind van de week achter de wichter an wolden, kwammen wij saomen bij oeze kroegbaos 
Geert en daor spraken wij of, naor welk dörp of wij hen daansen zulden gaon.

Jampie trapte de brommer an, ik sprung der 
achterop en wij stoven vol gas hen Grol. Bij 
’t naoderen van Jampie zien hoes, dee hie de motor 
van de brommer oet: elk lewaai kun fataol wezen. 
Stel, dat zien olde luu wakker weurden.

Hiel zachies weur de brommer de deel opschoven 
en op de stander zet. Ik meuk anstalten um hen 
hoes te gaon; op ‘t zölfde moment keek Jampie op 
de kilometerteller en reup mij weerum. 'Je moet mij 
nog even helpen, wij hebt veerentwintig kilometer 
reden; de teller mot even weer in de olde stand.' 
Jampie zien vao mus wekelijks de kilometerstand 

opschrieven en inleveren op ’t wark. As die markte 
dat der op de brommer reden was, dan weide der 
wat. Wij bint meer as twee uur gaangs west um de 
olde stand weer op te zuken en wadden driefnat 
van ’t zwiet. Moej je veurstellen: twee uur lang een 
veurrad van een brommer terug dreien, jonge jonge 
ik was kepot!

’t Was veer uur ‘s mörgens da‘k in hoes was. Wat er 
aander weekend gebeuren gung, wus ik niet, maor 
ien ding is zeker: ik gung niet weer met Jampie hen 
Schonoord. 

Brommerjeugd van Grolloo (1962): Bas Luinge, Jan Roelfsema, Harry Boer, Arie Reinders.



 

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

ADVERTEREN?
Neem contact op.



 

 


