Jaargang 54 | NR 39 | 22 juni 2022

SGO SPORTBLAD
“Het blad van Grolloo voor Grolloo”

HEAD

LINES

Column • Bas Luinge
FC EMMEN
Uit het dorp
Zaterdag 9 juli weer oud papier
De daarde helft
Waar is over gesproken??
FRANKEN ZIEN BOSSIE (door Bas Luinge)
De kogelbiefstuk is door de kerk!
De Avondwandelvierdaagse is weer achter de hakken
...Veel leesplezier!

REDACTIE

SPORTBLAD

Materiaal voor het sportblad

FOTO
“Bij de omslagfoto”

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

"Veel plezier tijdens

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

de Avondwandelvierdaagse

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

voor jong en oud."

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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06-24929295
Hiske Andriessen | Secretaris
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0592-501307
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06-46386645
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seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl

Erik Poelman
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326

Daniëlle Vink | Jeugd
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Albertien Jansen
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Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl

COLUMN

BAS LUINGE

FC EMMEN

FC EMMEN
Column van de Week door Bas Luinge.
Sinds 1985 speult FC Emmen in 't betaolde

Tot in 2016 Dick Lukkien komp. Alles weur aans,

voetbal. Maor is niet de eerste club in Drenthe, nee

der kwammen betere speulers, 't weur wat

VV Zwartemeer oet Klazienaoveen dee dat al in 1955

professioneler. Het eerste seizoen under Lukkien

tot 1966. Is toen umdeupt tot Sportclub Drenthe en

gung 't in de naocompetitie mis, maor een jaor

is in 1971 weggesaneerd deur de KNVB oet

laoter was 't raok. Sparta mus 't ofleggen in een

't betaolde voetbal. Toni Roosken was in die jaoren

beslissende wedstried in Rotterdam. FC Emmen

een geweldige spits en meuk doelpunten an de

was eredivisie. Hiel Drenthe stun op de kop. In de

lopende band, veur zo wel VV Zwartemeer as veur

rest van 't laand zaggen ze 't niet zitten, Hugo Borst

Sportclub Drenthe.

nuumde FC Emmen zölfs een campingelftal. Een
club die met wat geluk promoveerd was en nao een

Virtien jaor hef Drenthe zunder betaold voetbal

jaor weer met beide bienen op de grond zul staon,

zeten en zo iniens was daor FC EMMEN. Under

was zien verwaachting. Nou, mooi mis, de club

bezielende leiding van de eerste trainer Theo

handhaafde zuk in de eredivisie en kreeg de

Verlangen weur der start in de eerste divisie.

sympatie van voetballend Nederlaand.

Maor um non te zeggen dat 't leefde in Emmen en
de regio, nee veulen zaggen 't niet zitten. Der weur

Helaos mus de club in 2021 een stappie terug doen,

soms wel is een beettie laacherig overdaon. Daor

maor dit jaor was 't weer raok en weur FC Emmen

dee ik zölf ok an met. Ik vun 't een veredelde ama-

kampioen van de Keuken Kampioen divisie. Hiel

teurclub. Wat mot FC Emmen non in ’t betaolde

Drenthe, maor ok de rest van voetbalminnend

voetbal? De kritikasters kregen geliek, de eerste

Nederlaand was bliede met de promotie naor de

10 seizoenen belandde FC Emmen steevaast in 't

eredivisie. FC Emmen kuj rustig de knuffelclub van

rechter rijtje van de eerste divisie. Het volk wus het

Nederlaand nummen. Aj de speulersbus van de club

stadion ok niet echt te vinden, amper 2.000 man

ziet rieden, met de tekst “Hier kom ik weg”, dan bej

kwam der kieken. En dan wi’j dat het financieel ok

as Drent toch enorm trots op je club.

lastig wordt. Dat hef vaok op de agenda van de
gemienteraod staon.
In 't seizoen 1995/1996 kwaam der wat
veraandering. De toenmaolige trainer, Azing
Griever leidde de FC in zien eerste jaor naor de
tweede plaots en weur ok nog twee keer daarde.
Daornao weurden under verschillende trainers de
resultaoten weer arg wisselvallig.
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FC EMMEN
Column van de Week door Bas Luinge.

In de trainer heb ik hiel veul vertrouwen. Het lukt

Emmen fan worden, net as veulen met mij. FC

hum elke keer um met nije speulers weer een team

Emmen blef in de Eredivisie en kreg een neij stadion

te maoken, dat een goed spellegie speult. Hopelijk

waor zeker 12 doezend toeschouwers in kunt. En

holt Dick Lukkien de club in de toekomst in de

gien kunstgras weer, maor echt gras, zoas 't heurd.

Eredivisie. Ik geleuf daor in, heb der eerder nog wel

En nooit meer lacherig doen over FC Emmen, de

is laacherig over daon, maor ik bin een echte

trots van Drenthe.

ZOMERSTOP
Dit was het laatste sportblad van dit seizoen.
Het eerste SGO Sportblad verschijnt op dinsdag 30 augustus.
Namens de redactie: een fijne zomervakantie!

ADVERTEREN?
Neem contact op.
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Expositie

Foto: Rudy Leukfeldt

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag
Tien jaar C+B Museum

Harry spreekt
Stap in de wereld
van Muskee

www.cubymuseumgrolloo.nl
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Uit het dorp

> Zaterdag 9 juli weer oud papier
> Daarde helft
> Waar is over gesproken??
> FRANKEN ZIEN BOSSIE (door Bas Luinge)
> De kogelbiefstuk is door de kerk!
> De Avondwandelvierdaagse is weer achter de hakken

Zaterdag 9 juli weer oud papier
Er wordt a.s. zaterdag 9 juli weer oud papier gehaald.
Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld

Let op: alleen papier in de containers, geen

of in dozen verpakt aan de weg zetten?

bouwafval!

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo,

We danken u alvast weer voor uw medewerking.

Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00
en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de

Contactpersoon: Coördinator container is

ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in

telefonisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 uur op

de schoolgids.

het nummer 06 – 18312477

De containers van Grolloo staan bij de school.

Namens de oudervereniging
OBS “De Drift” Marieke Schamper

Daarde helft
Dit is al weer het laatste sportblad van dit schooljaar.
De vakantietijd komt er aan, tijd voor een verre reis,
ergens even logeren of juist logees ontvangen,
thuis een klus onder handen te nemen of gewoon
lekker genieten in Grolloo. Veel activiteiten liggen
stil, andere zijn er juist extra en sommige gaan
gewoon door. Dat laatste geldt ook voor de Daarde
helft, de vrijdagmiddagborrel bij Hofsteenge vanaf
16.00 uur op de laatste vrijdag van de maand. Een
prachtplek om vakantie ervaringen uit te
wisselen of gewoon gezellig te kletsen met
mededorpsbewoners. Een goede vakantie gewenst
en hopelijk tot ziens op 24 juni, 29 juli en
26 augustus.

Waar is over gesproken??
In de laatste vergadering van het bestuur zijn weer de nodige zaken besproken. We zetten de
belangrijkste zaken hieruit puntsgewijs op een rijtje.
De Grolloo Totaal bijeenkomst in mei is 		

Grolloo en hoe we dit samen verder kunnen

goed bezocht. Er is o.a. afgesproken dat:

stimuleren. Graag nodigen we belangstellenden van

o

NL. Doet in 2023 op 11 maart

harte uit voor deze ongetwijfeld boeiende avond.

gezamenlijk zal worden gestart en ook de

In het sportblad van 30 augustus volgt verdere

lunch wordt gezamenlijk gehouden. VDGO

informatie, maar noteer deze avond alvast in je

zal hierin het initiatief nemen.

agenda.

o

Daarnaast is kortgesloten dat alle
verenigingen de Activiteitenkalender voor

Ook de opzet en uitvoerring van het Paasvuur 2022

het nieuwe jaar weer nieuw leven in gaan

is binnen VDGO uitgebreid besproken en in een

blazen. We verzoeken verenigingen zo

draaiboek verankerd. Tweede Paasdag valt in 2023

spoedig mogelijk (in ieder geval vóór 1 		

op maandag 10 april.

augustus) nieuwe data van activiteiten aan
Bertus Reinders door per mail door te geven.

Op vrijdag 16 september

Via de website Grolloo.com zijn de data van

gaan de school en VDGO

de verschillende evenementen dan voor

samen aan het werk voor

eenieder terug te vinden via:

de World CleanUp dag.

Grolloo.com/Activiteitenkalender.

Ons doel? Zoveel mogelijk
zwerfvuil opruimen! En om meer waardevolle

Natuurlijk is ook volop gesproken over de afgeketste

informatie te krijgen over het soort afval dat op

woningbouw aan De Lienstukken. De Raad van Sta-

straat en in het milieu ligt en de herkomst ervan. ER

te heeft het plan van de gemeente, ook tot grote

doen inmiddels al meer dan 180 landen aan mee.

teleurstelling van VDGO, afgekeurd. Wel is er het
besef dat in dit land bezwaar aangetekend kan

n het najaar zal VDGO een start maken met het

worden tegen uitgezette plannen. VDGO heeft met

opstellen van een Dorpsvisie. Hierbij willen we alle

de nieuwe wethouder Ivo Berghuis kortgesloten in

inwoners natuurlijk betrekken. Eerst even vakantie

september op de woningbouw in Grolloo, met name

houden, na de zomer pakken we dit verder op en

ook voor starters, terug te komen.

hoort u van ons.

Ook zal de gemeente VDGO nog nader informeren

Besturen is tegenwoordig niet meer vrijblijvend!

over welke plannen er nu zijn met De Moere. Ook

VDGO heeft statuten, waarin één en ander omtrent

Staatsbosbeheer zelf hebben we hierover benaderd.

de organisatie staat opgenomen. In de juni-

Vermoedelijk volgt in september nader overleg

vergadering hebben we ook een eerste aanzet

hierover.

gegeven voor de code Goed-Bestuur. Deze wordt na
de zomer afgetikt. VDGO zal ook de andere

VDGO zal dit jaar op donderdag 8 september,

verenigingen binnen Grolloo deze opzet aanreiken.

aanvang 20.00 uur, een infoavond organiseren over
het onderwerp biodiversiteit. Het zal gaan over
alles wat groeit, bloeit en leeft in en rondom
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Waar is over gesproken??
In de laatste vergadering van het bestuur zijn weer de nodige zaken besproken. We zetten de
belangrijkste zaken hieruit puntsgewijs op een rijtje.
Data om alvast te noteren:
Donderdag 8 september 20.00 uur		

Toelichting te ontwikkelen Biodiversiteitsplan Grolloo e.o.

Vrijdag 16 september				

World CleanUp Day, samenwerking VDGO en school.

Dinsdag 7 maart 2023 20.00 uur			

Algemene Ledenvergadering 2023

Zaterdag 11 maart				

NL. Doet

Maandag 10 april 2023 19.30 uur		

Paasvuur (onder voorbehoud).

Het bestuur van VDGO wenst iedereen een
heel prettige en gezonde zomervakantie.

FRANKEN ZIEN BOSSIE (door Bas Luinge)
Wij hebt bij oes in de straot een aktieve buurtvereniging.
Eigenlijk is ’t niet ien straot, maor twee. De ien is de

tend een Drèense kovvietaofel, har Joop geern daw

Aomerweg en de aandere De Pol, wij hebt hier ien

de motoren naor de koestal braachten. Nou, der

naom van maokt en dat is worden: buurtvereniging

stunden nogal wat motoren. Zeker dree BSA’s, een

‘De Polaomers‘. Geertje en ik zit saomen met oeze

paor Nortons, een AJS en zo kan’k nog wel evenpies

naobers Tinus en Bertha in ’t bestuur. As ’t evenpies

deur gaon; allemaol mesienen oet de jaoren vieftig

kan prebeer wij ien of soms twee keer in ’t jaor wat

en zestig.

te organiseren. En dat kan van alles wezen: zoas
klootschieten, een puzzeltocht, een bbq of een fiet-

Doe as Tinus een BSA naor de koestal schoof, keek

stocht. Non heb wij as ‘Polaomers’ geluk daw altied

e mij an en zee: ‘weej nog wel van vrogger, doe wij

terecht kunt bij Joop Zwarts.

al as kwaojongs van de legere schoel naor de TT in
Assen gungen?’ ‘Jao, man vertel mij wat‘, dat wus

Joop hef jaoren leden een boerderij kocht in oeze

ik nog as de dag van gister: wij gungen niet allennig

buurt. Hie is gien boer en wij as ‘Polaomers’ maokt

naor de TT um te kieken; nee, wij deden ’t nao. In

geern gebruuk van zien deel of verbouwde koestal.

Assen TT, dan ok in Grol TT. Aal daogen nao

Wel is ’t zo daw op de deel een klein beetie rekening

schoeltied wadden wij, de jongs van de viefde en

holden moet met Joop zien motoren. Joop zien

zesde klas, te vinden in ‘t bossie van

grote hobby. Doe as Tinus en ik saomen met oeze
vrouwluu op een keer bezig wadden um de deel vrij
te maoken veur een klootschietmiddag en anslu-
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FRANKEN ZIEN BOSSIE (door Bas Luinge)
Wij hebt bij oes in de straot een aktieve buurtvereniging.
Jan Franken an de Vredenheimse weg, daor lag oeze

nao schoeltied op ’t juuste moment, hew de fiets

TT baon. ‘t Was een smalle baon, met een paor beste

ophaold. Tinus zien vao was met peerd en kor naor

heuvels der in. In alle klassen weur der reden, van

‘t laand um bieten te trekken en zien moe was bezig

50 cc tot en met de ziedspannen. Weken van

in ‘t veurhoes. De fiets hew evenpies in de peerdestal

teveuren waw al met de fietsen bezig, want ze

zet, op de deel leek oes niet goed toe. Tinus har der

mussen toch een beetie op een motor lieken.

nog gien idee van hoe of e ’t an zien vao oetleggen

Sommige jongs wadden in ’t bezit van een olde fiets,

mus dat e ‘t rad en veurvörk van de neie fiets kepot

maor der wadden ok goenend die reden op de fiets

reden har. Een kwarteertie laoter was zien vao der

die bestemd was veur daoglijks gebruuk. Nou, der

weer met een kor vol bieten en die leut e achter ’t

bint wat fietsen in mekaor reden.

hoes staon. ‘As jij non dolkies de kor met bieten op
de deel rieden wult, dan gao ik evenpies bij je moe

De grote TT was bij oes op wonsdagnömmerdag. De

een kop thee drinken’, zee e tegen Tinus. Wij keken

daogen veurofgaond weur der traind. Tinus en ik

mekaor an en hadden an ien blik genog. Tinus ree

reden met in de ziedspanklasse. Tinus was de

de kor met bieten de deel op en ik heul as een speer

coureur en ik zat as bakkenist achterop de

de fiets oet de peerdestal. Doe as ‘t hiele spul op de

pakkiesdraoger. In de training van de ziedspannen

deel stun, hew de fiets achter ’t veurrad van de kor

gung ‘t niet goed met oes. Tinus vun daw veur de

legd. Evenpies laoter, doe as Tinus zien vao der weer

grote dag een snellere fiets hebben mussen. ‘Je vao

was van ‘t theedrinken, zöt e tot zien verbaozing dat

hef veurige week toch een neie Gazzelefiets kocht?‘

zien neie fiets in de kreukels lig achter ’t veurrad van

vreug ik. ‘Verrek, daor he’k nog niet bij stilstaon‘, zee

de kor. ‘Hoe kan dat?’ vreug e. ‘Jao, ‘t peerd meuk

e. Wonsdagnömmerdag, daolijk nao ‘t eten hef Tinus

een onverwaachtse beweging naor rechts en doe

stiekum de neie fiets van zien vao van de deel pakt.

kwam de knuppel tegen de fiets an en die veul

Hie is zó de baander oet reden naor Franken zien

precies veur ‘t rad‘, zee Tinus. Zien vao was zo hellig

bossie toe. Doe as wij an de beurt wadden, hadden

as een zwien, ‘hoe kan dat rötpeerd dat non doen?

wij een hiele goeie start, lagen daolijk an de kop

He’k verdorie mij nog gien week een neie fiets en

en stoven met een rötgang deur ‘t bossie hen. De

non is e al hartstikke kepot!’

snelheid leup zo hoog op, daw op een heuvel de fiets
niet meer de baos wadden. Gevolg: in volle vaort

Doe as e evenpies laoter weer bij zinnen was, zee e

tegen een boom an!

dat een peerd ok maor een peerd is en der niks an
doen kun. De fiets is naor de maoker braacht en was

Tinus en ik kwammen der goed of, maor ‘t veurrad

een week laoter weer as nei. Twee maond laoter bint

en veurvörk van de neie fiets lagen totaol in de

Tinus en ik van de legere schoel of gaon, op naor de

kreukels. Wég was de overwinning in de

grote schoel in de stad. De TT in Franken zien bossie

ziedspanklasse van de TT in Franken zien bossie.

hew nooit meer reden.

Jao, en doe haw een probleem: hoe lös wij dit op?
Met de fiets hen hoes gaon kun absoluut niet. Der
zat maor ien ding op: liggen laoten in ‘t bossie tot de
aandere dag. En dan maor hopen, dat ze bij Tinus
in hoes niks in de gaoten kregen. De aandere dag,

De kogelbiefstuk is door de kerk!
De vlag mag weer uit! Op 3 september is de dorpsbarbecue. Natuurlijk had je die al op je kalender
staan. En anders is dit de herinnering.
Vanaf 16 uur ben je welkom op de merk tussen

Eind augustus brengen we een flyer rond met weer

Café Restaurant “Hofsteenge” en “Gerrie”. Dit is het

nieuwe informatie over te toffe activiteiten om te

weiland waar de gigantische verlichte poort van het

missen. Denk je nou, maar ik weet ook nog iets

Bluesfestival opgesteld stond. Lekker middenin het

leuks? Geef dit dan vooral aan ons door, of help een

dorp dus.

evenementje gezellig mee. Stuur je mail naar
secretaris@volksvermakengrolloo.nl of app één van

De muziekkoepel wordt opgetuigd voor wat

de bestuursleden.

entertainment. En er komt een activiteitenveld. We
halen oude koeien uit de stal die we daar een plekje
geven. Natuurlijk stellen we die aan je voor mocht
je ze nog niet kennen. Geloof ons, het wordt weer
een feest zoals je van ons gewend bent. Nog geen
VvVerschrikkelijk gaaf evenement meegemaakt? Dan
is dit je kans!
Dit is het laatste sportblad voor de zomervakantie.
Noteer daarom 3 september dorpsbarbecue in je
agenda. Mocht je dat nog steeds niet gedaan
hebben.

De Avondwandelvierdaagse is weer achter de hakken.
Prachtig weer. Mooie mensen. Lieve vrijwilligers. En veel muziek.
Elke dag hadden we twee afstanden, de 5 en de 10

-

Bidons

km. Kom we doen even een doorloopje omdat we

-

Zonnebrillen

nog niet genoeg gesjouwd hebben met elkaar.

-

Smoeltjes

-

Snoepkettingen

Dinsdag gingen we los. Vertrekpunt was Café

-

Sultana’s

Restaurant “Gerrie”. Met Inge en Angela achter de

-

Pakjes drinken

tafel kon het spel beginnen. De kaarten werden
geschut, geschreven en uitgedeeld. Namen werden

De eerste lopers kwamen al gauw en genoten van

afgevinkt en de eerste lopers startten. Het pauze

alles wat hen aangeboden werd. Stempeltje niet

punt was bij het Kerkepad. Om verwarring te

vergeten en weer door.

scheppen dit pad ligt niet in de buurt van de kerk.
Frida kwam met de ‘Ot & Sien-camper’ aangereden
en stuurt die handig op plek. Tafels en stoelen eruit
en opstellen maar. Van alles kwam naar buiten:

				...Lees verder >

De Avondwandelvierdaagse is weer achter de hakken.
Prachtig weer. Mooie mensen. Lieve vrijwilligers. En veel muziek.
Donderdag was de knien’n dag. Op naar Schloo! Wat
een ontvangst bij Eetcafé Hegeman. De zachte en
ronde stemmen van De Vriendenkring kwamen je
tegemoet. Fijn hoor, al die muzikale dorpsgenoten.
Het sfeervolle stekkie was omgetoverd tot
stempelparadijs. Wat een prachtige route was dit.
De Belangenvereniging heeft dit geheel
belangenloos perfect geregeld. Top dat we zo
samen activiteiten kunnen organiseren. Een doos
bananen en appels zijn door Hegeman geregeld en
natuurlijk was er iets om je dorst te lessen. Met de
Woensdag is dan automatisch de tweede dag.

laatste stempel van de dag op de kaart was het

Onverwachts ik weet het. Startpunt is onveranderd.

wachten op de vrijdag.

De route natuurlijk wel. Bekende kreten kwamen
binnenlopen zoals: ‘de hond heeft mijn kaart

En dan nu als verrassing. Vrijdag! Het zou bloedje

opgegeten’, ‘er is koffie overheen gevallen’, en ga zo

heet worden. Niet te doen gewoon. Paniek in de

verder. Gelukkig zijn wij de beroerdste niet en

VvVreselijk leuke tent. Kortom even de koppen bij

geven wij eenmalig een reservekaart met de

elkaar om te bespreken hoe we hierop in konden

gewilde stempels. Het weer zat weer mee en voor je

spelen. Van sponzen tot zwembaden, alles is

het wist liepen de wandelaars naar de eerste stop.

voorbijgekomen. Totdat het geniale idee kwam

Er is een nieuw paviljoen vakkundig neergezet bij de

om waterpistooltjes te bestellen. Alles oké want ze

nieuwe ijsbaan. De Evenveners stonden te popelen

worden bezorgd tussen 14 en 18 uur. Yes! Iedereen

om hun nieuwe ijshokje te showen. Een waardig

blij en weer door. Nu kun je denken: maar ik heb

ontvangst voor alle bokk’n en knien’n. IJsco,

helemaal geen waterpistooltjes gezien? Dat klopt.

ranja, koffie en thee. Bijgetankt en weer door. Bij

Om 17:57 uur kwam het bericht dat de bezorging

terugkomst in Grolloo kon je vanuit de verte de

vertraging had opgelopen van 1 à 2 dagen. Hier komt

muziek al horen. Crescendo speelde de noten van

dan zo’n mweahmweahmweahmweeeaaahh geluid-

de hemel als verrassing voor iedereen. Een mooi

je. Jammer maar helaas. Gelukkig viel het weer best

buitenconcert als generale voor het concours op

mee en was het prima te doen. Geen ludieke actie

Borkum. Maar we dwalen af… logisch natuurlijk het

maar gewoon lopen met die benen. Bij het Groller-

is ook een wandeltocht.

holt was de pauze plek ingericht. De één kwam door
het bos en de ander liep lekker een blokje om. Iedereen heeft ons gevonden met de gele hesjes waren
we ook amper te missen.

				...Lees verder >

De Avondwandelvierdaagse is weer achter de hakken.
Prachtig weer. Mooie mensen. Lieve vrijwilligers. En veel muziek.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de
muziek die we erbij hadden. Gauw naar de
Lienstukken om ons bij Crescendo te voegen. In
keurig tempo liepen wij als makke schapen naar het
brinkje tegenover “Gerrie”. Na een dankwoord
werden de kaarten ingeleverd en de medailles
omgehangen. Dat doet iets met je hè, zo’n metalen
muntje om je nek. Toch maar weer gedaan.
Heel erg bedankt voor jullie inzet! Het waren vier
mooie dagen met enthousiaste deelnemers. Volgend
jaar maken we er weer vier van. Tenminste dat
denk ik wel. Voor nu wenst de VvV iedereen een
VvVantastische vakantie en wij zien jullie graag op
3 september bij de dorpsbarbecue.

MUSICAL
GROEP 7&8

DINSDAG 12 JULI
Aanvang: 19:00 uur
Hofsteenge Grolloo
(zaal 18:30 uur open)

• 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

ADVERTEREN?
Neem contact op.

