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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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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Bericht van Grolloo Zorgt

Bericht van Grolloo Zorgt

Namens ‘Grolloo Zorgt’ nodigen wij u uit voor onze 
informatiebijeenkomst op
Maandagavond 26 september a.s.
Aanvang 20:00 uur 
Locatie: “Het Markehuis”

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19:30 uur Inloop
20:00 uur Opening door voorzitter 
  Grolloo Zorgt – Roelof Dilling
  Ontwikkelingen in de 
  Zorg en rol Gemeente – 
  Kiena ten Brink 
  (wethouder Aa en Hunze)
  Wonen, stand van zaken De Pol 6 –  
  Jan Postema 
  (bestuur Stichting Grolloo Zorgt)
  Uit de praktijk van de 
  dorpscoördinator – Lukas Koops in  
  gesprek met Siny Vink
  Ervaringen als vrijwilliger – 
  Lukas Koops in gesprek met 
  3 dorpsgenoten
 
21:00 uur Korte pauze
  Grolloo Zorgt en Domotica. 
  Wat houdt dit nou eigenlijk in?
 1. Introductie aan de hand van een korte  
 sketch door een topactrice uit ons dorp
 2. Toelichting op het project door 
 projectbegeleider Daphne Wiebing
  Afsluiting. Gelegenheid voor 
  informeel praatje met betrokkenen.

Het belooft een interessante avond te worden met 
een grote variatie in de thema’s. 

Zorg dat u erbij bent. 

Ook vanuit de gemeente, Impuls Welzijn en 
Sociaal Team Attenta en de huisartsen worden de 
activiteiten in Grolloo met belangstelling gevolgd. 
Daarom zullen ook zij op deze avond 
vertegenwoordigd zijn.

Uitnodiging Informatieavond.

advertentie

Téja Venema
Gediplomeerd medisch pedicure

       06 227 396 66
       info@tejavenemapedicure.nl
       www.tejavenemapedicure.nl



COLUMN JANICK MEURSING

Begin van het einde

Aan alle dingen komt een eind. Zo ook aan de 
gewassen. Het gevoel hebbende dat het 
voorjaarswerk er nog maar net op zit, komt het 
najaarswerk er alweer aan. Zo zei een oud collega 
van mij eens, als de combines het veld in gaan, 
begint het najaar. Voordat het zover is gebeurt er van 
alles. De zonnestralen waren ook niet te missen deze 
zomer, voor de mensen die aan het strand waren of 
lekker bruin wilden worden was het top. Maar als 
boer zijnde betekent dit niet altijd een pluspunt. 
Naast zon heb je ook water nodig.  Afgelopen zomer 
was er weer zo’n één. Lang aanhoudende droogte 
eiste links en rechts zijn tol. Dan is er maar één 
toverwoord en dat is Water. Als je graag met water 
wilt spelen is dit een klasse apart hoor. Grote 
beregeningshaspels worden uit de schuur getrokken 
om de gewassen te voorzien van water. Je probeert 
wat om ze in leven te houden. Buis aan buis, slang 
aan slang, pompen ze het water einden weg. Vele 
arbeidsuren en hoge kosten die gemaakt worden, 
zullen pas aan het einde zichtbaar worden of dit 
lonend is geweest. Voor alle inspanning moet er 
ook ontspanning komen. Zo is de tweede dinsdag 
van september een mooi voorbeeld hiervan, de 
Roldermarkt. Zo stond op deze Roldermarkt een 
zeer imposante machine. Een Grimme Varitron 470. 
Alleen voor de naam zeg je al U. Dit is een aardappel-
rooimachine die in één keer 4 rijen oppakt met een 
7 tons bunker. Zo groot maar ook zo compact. Als de 
eerste stands afgebroken zijn kan met enige 
stuurmanskunsten ‘The Beast’ van het terrein 
afgereden worden. Hier krijg je wel echt een Poah 
gevoel van. 

Zo gaan we even terug naar de titel van deze 
column. Het begin van het einde, hoeft natuurlijk 
niet altijd het einde te zijn. Wat bij de één het einde 
is kan voor het andere het begin zijn. Als de 
consumptie aardappelen van het land gerooid 
worden, komen deze in de bewaarschuur. Met een 
gekoppeld machinepark dansen de aardappelen 
over van de één naar de andere band. Om te 
beginnen komen ze vanuit de kipper in de 
stortbunker. Daarna rollen ze over een aantal 
banden om vervolgens bij de laatste machine uit 
te komen. De hallenvuller die zijn naam echt waar 
maakt. Als de hallenvuller maar goed is ingesteld, 
dan zwaait hij van links naar rechts om de schuur vol 
te krijgen. Nu moet ik zeggen daar kun je wel uren 
naar kijken. Een machine die zo robuust is maar zo 
soepel beweegt. Als de aardappelen eenmaal in 
de schuur liggen kunnen ze tot rust komen totdat 
ze weer opgeschept worden voor vervoer naar de 
fabriek. Dit is voor de dagvers producten, wat ze v
andaag ophalen ligt morgen in de winkel. Zo wordt 
er een nieuw product van deze aardappelen 
gemaakt.

Bij dezen zeg ik eet smakelijk. 

Begin van het einde
Column van de Week door Janick Meursing.



 

 

 

 

 

 

 



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

> Volleybal C mix
> Volleybal uitslagen en programma
> Voetbal in de herfstachtige omstandigheden 

Volleybal C mix
Hoi allemaal!

We moesten afgelopen zaterdag een wedstrijd 
spelen tegen Sudosa Desto in Assen. We hadden 
maar 5 spelers. 

Onze tegenstanders waren allemaal ouder.
We hebben jammer genoeg alle 4 sets verloren maar 
we hadden wel lol en daar gaat het om. 

Volleybal uitslagen en programma
13 september 
Quinto H2  -  S.G.O. H1   2 - 3  23-25, 23-25, 25-20, 25-20, 4-15

16 september
S.G.O. D1  - Wik Bovensmilde D1 0 - 4  24-26, 19-25, 23-25, 13-25
S.G.O. H2  -  Sudosa Desto H7  1 - 3  18-25, 25-15, 13-25, 22-25

17 september
Sudosa Desto JC2  -  S.G.O. XC  4 - 0  25-11, 25-16, 25-8, 25-12
Flash Veendam  -  S.G.O XB    uitgesteld

Komende wedstrijden
30-09-2022 19:15  Haulerwijk DS 1 S.G.O. DS 1 De Bongerd, Haulerwijk Haulerwijk
30-09-2022 19:30  S.G.O. XB 1  Pegasus XB 1 Markehuis, Grolloo  Grolloo
30-09-2022 21:00  S.G.O. HS 1  Fama HS 1 Markehuis, Grolloo  Grolloo
30-09-2022 20:00  Sudosa-Desto HS 7 S.G.O. HS 2 Sporthal Olympus, Assen Assen
01-10-2022 09:00  S.G.O. XC 1  Krathos XC 1 Markehuis, Grolloo  Grolloo



Voetbal in de herfstachtige omstandigheden 
De zomervakantie is nog niet zo lang geleden, maar dit weekend waren toch echt de eerste wedstrijden 
met herfstachtige omstandigheden.

Jo10 in en tegen Beilen en Jo11 tegen Leo Loon in 
Loon. Buien en harde wind werden afgewisseld met 
af en toe een zonnetje.  

De wedstrijd van Jo110 tegen LEO was een minuut 
of 10 spannend. Het spel was redelijk in evenwicht, 
beide ploegen maakten het elkaar moeilijk op het 
middenveld en hadden kleine kansjes. Daarna zette 
SGO een tandje bij en liep het team snel uit naar een 
comfortabele voorsprong, om uiteindelijk met 11-0 
te winnen. 

Jo10 beleeft tot op heden een zware competitie in 
de tweede klasse. Ook tegen Beilen moesten alle 
zeilen worden bijgezet. Beilen was deze keer te sterk 
met 11-4, maar het team verbetert zich iedere week 
en raakt beter op elkaar ingespeeld. 

Programma 24 september 
9.00 uur:            SGO Jo10 – Noordscheschut 
11.00 uur:          SGO Jo11 – Rolder Boys 

Jo7 speelt voorlopig even geen competitie meer. 
Na de winter is er een nieuwe competitie. 

Wedstrijdverslag 17 september door Matthe:

Wij gingen tegen Beilen voetballen. Om 9 uur 
begon de wedstrijd. Het was erg nat door de regen. 
In de rust stonden we met 6-3 achter. Bas kon heel 
goed  keepen en duiken. Floris ging goed mee met 
Remon en kon in de tweede helft goed keepen. De 
eerste 3 goals heeft Remon gemaakt en wij hebben 
goed verdedigd. Na de pauze heeft Jorn een doel-
punt gemaakt. Daan kon goed op zijn positie blijven 
en veel ballen tegen houden. Gert-Jan heeft  bijna 
gescoord en rende snel langs de tegenpartij. Ik vond 
het leuk om te voetballen, maar we hebben helaas 
wel verloren. De jongens van Beilen waren ook echt 
wel groter. Het is 11-4 geworden. 

SGO JO10 tegen Fitboys JO10 Beilen. Zaterdag 10-
9-2022. We moesten in Beilen voetballen. Het was 
een lastige wedstrijd tegen Beilen. We hebben wel 
verloren, maar de 1ste helft was Fitboys wel heel 
goed, maar we kwamen terug met 3 doelpunten. 
Bas en Floris als keeper deden het heel goed. Jorn 
en Gert Jan deden het heel goed achter en natuurlijk 
de spits deed het ook heel goed. Remon. Matthe was 
ook een goeie spits en linksvoor. Daan Zinger deed 
het ook goed. En de coaches coachten goed.

Wedstrijdverslag door Jorn Westerhof:



Stemmen kan vanaf 5 september tot en met 27 september 

Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw Crescendo & geweldig voor ons dorp 
Rabobank geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Zo kunnen wij sparen voor 
ons 100-jarig jubileum. Een spektakel en een feest van herkenning. Met niet alleen muziek 
van toen maar ook zeker met klanken van nu. Met een jeugdorkest dat uitpuilt van talent 
mogen wij onze handen niet alleen dichtknijpen maar ook voor klappen. Leerlingen die nog 
in de dop zitten die een groeispurt doormaken en een prachtig fanfare korps waar de leden 
er altijd zijn voor en met elkaar. Zo’n vereniging steun jij toch ook? 

Natuurlijk zijn er meer verenigingen in het dorp. Samen maken we het dorp sterker en 
leuker dus ook voor hen: steun de Groller verenigingen. 

Wij zijn er ook voor jou. 

Stem via de 
Rabo App of op 

rabobank.nl/ 
clubsupport 





DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Waarover is gesproken?
> Basisschool DeDrift in actie voor World CleanUp Day 2022
> De jonge muzikant
> “Hallo Grolloo!”
> GFS steunt kerk en dorpshuis
> Bedankt Eva!

Waarover is gesproken?
Biodiversiteitsplan Grolloo 2022.

VDGO organiseerde maandagavond 12 september in 
het Dorpshuis een informatieavond over het 
onderwerp biodiversiteit. De belangstelling viel ons 
zeker niet tegen, al hadden we wel op meer dan de 
14 aanwezigen gehoopt.

Marye Veenstra van Landschapsbeheer Drenthe was 
uitgenodigd om ons te informeren over de natuur in 
en om Grolloo en vooral ook om ons te melden wat 
we nu zoals kunnen doen om het natuurlijk leven 
hier in een juiste balans te brengen.  In twee groepen 
is gesproken over wat er zoal is aan natuur rondom 
Grolloo. Na de pauze hebben we verder gesproken 
over hoe we de flora en fauna verder kunnen sti-
muleren. Uiteindelijk is er een lijst met prachtige 
natuur-initiatieven en ideeën ontstaan, die later 
nog op voorkeuren en haalbaarheid definitief wordt 
samengesteld. We noemen voor nu enkele 
voorbeelden hieruit:
• Onderzoek naar het plaatsen van diverse  
 soorten (hoog)fruitbomen; 
 dorpsboomgaard?
• Voorlichting over vergroten biodiversiteit in  
 de eigen tuin;
• Planten van boerenkrokussen (bloeien al in  
 ’t vroege voorjaar) op de brinkjes;
• Bermen aan de Heetlagendijk volop laten  
 bloeien en groei bramen stimuleren;
• Meidoornhagen aanleggen, 
 vooraf inventariseren waar;

• Nestkasten op geschikte plaatsen hangen;
• Onderzoeken hoe en waarmee we de 
 steen- en kerkuil bevolking kunnen 
 stimuleren;
• Alle inwoners blij maken met inheemse 
 bloemen zaden;
• Rotonde volplanten;
• Knotlindes introduceren als waardvol 
 cultureel erfgoed;
• Terugbrengen van de oeverzwaluwen bij 
 De Grote Moere;
• Adequaat maaibeleid in en rondom Grolloo.
• Ook samenwerking en aansluiting zoeken 
 bij Grolloo Zorgt.
• …

Alle ideeën worden nu eerst uitgewerkt in een 
beleidsplan Biodiversiteit Grolloo. Daarmee willen 
we bij verschillende instanties (gemeente, 
provincie,) subsidies gaan werven om het één en 
ander nader uit te kunnen werken. 



Waarover is gesproken?
Biodiversiteitsplan Grolloo 2022.

Als eerste aanzet is al wel besloten om nog dit najaar 
boerenkrokussen aan te schaffen en te planten 
rondom het brinkje tegenover Hofsteenge. Als alles 
goed verloopt, staan ze begin februari volop in bloei. 
Insecten en bijen kunnen dan al in Grolloo terecht. 
Eerst tot zover, we houden de inwoners van Grolloo 
vanzelfsprekend op de hoogte.

Nieuws over het fietspad naar Amen.
Onlangs informeerde VDGO bij de gemeente hoe 
de stand van zaken was rondom het fietspad 
Grolloo-Amen.  Men heeft ons gemeld dat het 
fietspad naar Amen op verzoek van VDGO is 
opgenomen in het zogenaamde belijningsprogram-
ma 2022-2023 van de gemeente. Dat betekent dat 
het betonnen fietspad met name in de bochten zal 
worden voorzien van een witte scheidingsstreep in 
het midden van de weg. Hopelijk wordt daarmee de 
veiligheid, met name in het donker, vergroot. VDGO 
had al eerder aangedrongen op belijning van het 
fietspad, zoals je die ook bij de andere fietspaden 
ziet.
Ten aanzien van de aanleg van het tweede deel 
van het fietspad naar Amen is helaas nog geen
duidelijkheid. Over het verwerven van de 

benodigde gronden wordt door de gemeente nog 
onderhandeld. VDGO hoopt van harte dat hierover 
zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt, waarna dan 
snel met de aanleg kan worden begonnen. 
Daar is zeker grote behoefte aan. 

De Grote Moere.
Grote vrachtauto’s met volle bakken rijden af en aan 
bij de Grote Moere. De laadbakken worden in het 
water geleegd. VDGO maakt zich grote zorgen over 
waar dit alles toe leidt en heeft daarom al diverse 
pogingen ondernomen om met Staatsbosbeheer in 
gesprek te geraken. We rekenen erop dat dit binnen 
korte termijn gaat lukken. Ook wordt over deze situ-
atie contact opgenomen met wethouder Berghuis. 
Via een ambtenaar hebben we hem onze ongerust-
heid al laten blijken.  Zodra er meer duidelijkheid 
over de situatie is melden we dat hier uiteraard in 
het Sportblad. 

Basisschool DeDrift in actie voor World CleanUp Day 2022
Op vrijdag 16 september gingen de leerlingen uit groep 7/8 van onze basisschool obs De Drift aan de 
slag voor de World CleanUp Day. 

Het idee voor de CleanUp Day is in 2008 in Estland 
ontstaan. 50.000 mensen werkten samen om in 5 uur 
het hele land op te ruimen. Nu doen er wereldwijd 
meer dan 200 landen en miljoenen vrijwilligers aan 
mee.

Vooraf werd in de klas ruim aandacht geschonken 
aan de CleanUp Day. De gevolgen van al het afval in 

de natuur voor de flora en fauna werd door gastspre-
ker Dick Oelen met de leerlingen besproken. Ook 
werd uitgebreid ingegaan op het fantastische werk 
van Boyan Slat, de Nederlander die al op 16-jarige 
leeftijd aan de slag ging met het opruimen van het 
vele plastic afval in de oceanen.



Basisschool DeDrift in actie voor World CleanUp Day 2022
Op vrijdag 16 september gingen de leerlingen uit groep 7/8 van onze basisschool obs De Drift aan de 
slag voor de World CleanUp Day. 

Samen met bestuursleden van VDGO gingen de 
leerlingen en leerkracht ’s middags op pad voor het 
inzamelen van zoveel mogelijk plastic en vuilnis. 
Geheel tegen de verwachting in werden maar liefst 
acht zakken vuilnis verzameld; van haarborstel tot 
heel veel lege drankverpakkingen en veel plastic. 
Na afloop ontvingen alle leerlingen en begeleiders 
een prachtig duurzame Stanley waterbottle. “Make 
the world better” is de missie van dit bedrijf dat 
wereldleider is in het fabriceren van thermos- en 
waterflessen. Fantastisch dat zij voor de leerlingen 
van groep 7/8 en begeleiding deze prachtige 
waterbottles ter beschikking hebben gesteld.  

VDGO en de school hopen dat de jeugd door 
deze gezamenlijke inspanning nóg meer het besef 
heeft gekregen dat het voor de natuur van het 
allergrootste belang is dat afval niet klakkeloos 
wordt weggegooid, maar wordt ingezameld en 
hergebruikt.

Zowel de school als VDGO kijken terug op een erg 
geslaagde eerste deelname aan de internationale 
World CleanUp Day.

“Hallo Grolloo!”
Nee, dit is niet een nieuw programma op GrollooTV (goh, goed idee) maar een oproep. De VvV is er voor 
Groller, Vredenheimers en Papenvoorders, hierna wij genoemd.

Om tot een gevarieerde jaarplanning te komen zijn 
wij elkaar nodig. Wij zijn natuurlijk rond geweest 
met de VvV-ideeënbus. De activiteiten die hier zijn 
genoemd nemen we dan ook zeker mee. Natuurlijk 
zijn meer ideeën nodig om het jaar te vullen. Daar 
zijn we dan ook hard naar opzoek. De activiteiten 
kunnen zijn voor alle leeftijden, alleen voor 
kinderen, alleen voor jong-belegen en alleen voor 

oud. Het kan actief zijn maar hoeft niet. Met groepen 
of individueel. In de winter, herfst of in de lente.
Begin oktober maken wij de jaarplanning voor 2023. 
De puzzel dat jaarplanning heet leggen wij het liefst 
samen. Samen met het dorp en omstreken. Een idee 
leidt vaak naar meerdere ideeën. Een hersenstorm 
levert vaak gave resultaten op. 10 oktober komen wij 
bij elkaar. 



“Hallo Grolloo!”
Nee, dit is niet een nieuw programma op GrollooTV (goh, goed idee) maar een oproep. De VvV is er voor 
Groller, Vredenheimers en Papenvoorders, hierna wij genoemd.

Zit jij vol leuke ideeën en lijkt het je tof om samen de 
losse flodders aan elkaar te rijgen? Wees er dan 10 
oktober bij. 

Wat moet je doen om er 10 oktober bij te zijn? App 
of bel naar Leanne (06-28429091) of naar Angela (06-
34256110). De locatie hoor je een week van tevoren. 
Niet omdat het een geheim is maar als de groep te 
groot wordt we wellicht moeten verkassen. 
#doel #uitdaging #doejemee

Kun jij niet de 10de maar wil je toch iets inbrengen? 
Doe dan hetzelfde als hierboven maar zeg dat je de 

10de niet kunt maar dat je wel jouw unieke idee in 
wilt brengen. Doe mee met de VvV!
#1dorp #2omstreken #samenkomenweverder 
#hoetof #jemagmeedenken #whoopwhoop
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De jonge muzikant
Eerste keer.

Voor alles is een eerste keer. Dat geldt ook voor het 
beleven van muziek. De een luistert ernaar en de 
ander maakt het. De een zingt onder de douche, 
de ander voor heel veel mensen. Negen van de tien 
zijn begonnen op de blokfluit. Dat is vaak de eerste 
aanraking met zelf muziek maken.

Timing is alles
Crescendo biedt kinderen vanaf groep 4 van de 
basisschool de kans om zich te ontwikkelen op het 
muzikale vlak. De kleine breintjes die de stukjes van 
de puzzel beginnen te leggen. Wat is een noot, waar 
staat die op de notenbalk en hoe klinkt die? En wat 
als ik langer blaas, dan is het een langere noot, ziet 
die er dan ook anders uit?

Jij kan het!
Een blokfluit, een boekje en een standaard. Verder 
heb je zelf alles in huis om muzikant te worden. Je 
zet je lippen om het mondstuk en blaast rustig wat 
lucht door het huis. Je hoort een toon! Met je vingers 
bedek je de gaten en zo klinkt er ineens een ander 
geluid. Voor je het weet kun je een liedje spelen. En 
wat nog leuker is, je speelt niet alleen. Samen met je 
leeftijdsgenoten speel je in je eerste heuse band. Een 
blokfluitband! Hoe stoer is dat?
              ...Lees verder >



De jonge muzikant
Eerste keer.

Van start tot finish
In de tweede week van november trappen we af. 
Crescendo heeft lesruimte in het Markehuis in 
Grolloo en op de Jan Thiesschool in Rolde. Jij leert 
in 18 lessen meester van de blokfluit te worden. Met 
als afsluiting een prachtig concert samen met het 
jeugdorkest Eigenwies. De kers op de taart is 
natuurlijk je diploma. Die heb jij dan dik verdiend!

Ik meld me aan
Begin jouw muziekhobby in november van 2022 bij 
Crescendo. Aanmelden kan tot de herfstvakantie. 
Klik op de link of scan de QR-code. Aanmelden was 
nog nooit zo simpel.

GFS steunt kerk en dorpshuis
De Grolloo Flute Sessions, eind augustus, waar jonge talentvolle fluitisten vanuit de hele wereld hun 
vaardigheden op de dwarsfluit niet alleen verbeteren, maar ook tonen, waren zeer succesvol.

Met velen is Eva Kingma trots op dit feit, maar ook 
omdat aangetoond wordt wat de kracht van een 
kleine gemeenschap is. “Het is heel mooi dat lokale 
commerciële bedrijven kunnen profiteren, maar 
de bevolking biedt oefenruimte en gratis 
overnachtingen voor de minder draagkrachtige 
deelnemers en dat is toch fantastisch.”

Gasten, maar ook de deelnemers hebben genoten 
van twee concerten in de onlangs voor dit gebruik 
enigszins aangepaste kerk. Eva vervolgt: “We 
hadden twee keer een nagenoeg volle kerk en de 
bezoekers waren heel enthousiast over de 
concerten. Het leverde meer op dan verwacht en 
omdat ik voorzieningen in een dorp heel erg 
belangrijk vind, gaat de opbrengst geheel naar de 
twee instanties waar we normaal gesproken gebruik 

van maken. Dit steuntje in de rug is ze van harte 
gegund.”

Met dat laatste doelt Eva op de twee 
geldbedragen die de organisatie beschikbaar stelt. 
De kerk mag een bedrag van € 1000 in ontvangst 
nemen en dorpshuis Het Markehuis – waar dit jaar 
als uitzondering geen gebruik van is gemaakt – krijgt 
een bedrag van € 500.

   ...foto volgende pagina >

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__oRfxBxUQ00wNlJCV0FNNThLMENGWlhQUVk0QlI4TC4u&web=1&wdLOR=cC76E713C-CC29-F648-A72E-725234CC8182


Bedankt Eva!
Afgelopen week werden wij verblijd met een cheque 
van Eva Kingma naar aanleiding van de Grolloo Flute 
Sessions 2022 van eind augustus en de concerten, 
die daarbij zijn gehouden. 

Wat een fijn gebaar om op deze wijze betrokkenheid 

bij onze activiteiten en het dorp te laten zien.
Heel erg bedankt Eva! Wij zullen zorgen voor een 
goede bestemming.

Protestantse Kerk Grolloo-Schoonloo
Het Markehuis, Grolloo

Op de foto vlnr een blij verraste voorzitter Jan Reinders van Het Markehuis, een trotse Eva Kingma en namens 
de kerkenraad Roely Sijbring en Margriet Dilling, zichtbaar blij met deze fantastische bijdrage. 
(foto Bertus Reinders)



  
Samen vieren we de winst! 
Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van 
onze winst in lokale clubs en verenigingen.  
 
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de 
regio. Als SGO doen wij dit jaar natuurlijk ook weer mee aan Rabo 
ClubSupport! Dit jaar willen we de buitenberging gaan opknappen en de 
buitenbar gaan realiseren. 

 

En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? 

 

Kijk dan snel op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

Zorg daarom dat je lid bent van de Rabobank zodat je kunt stemmen vanaf 
5 september. Lid worden 
 

 

Lid worden 
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 
september stemmen op onze fantastische 
club SGO. Ben je nog geen lid van de 
Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap 
aan, zodat je straks jouw stem uit kunt 
brengen. 
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