
Vlaggen sieren Oude Winterswijkseweg en Elshofweg
Ten behoeve van 
vier feestelijke 
aangelegenheden
Door Theo Huijskes

GROENLO - In verband met een 
viertal op komst zijnde en noe-
menswaardige aangelegenheden 
zijn de Oude Winterswijkseweg en 
de Elshofweg in Groenlo afgelo-
pen zaterdag aangekleed met een 
reeks van kleurrijke vlaggen. 

Het betreft hier het 50-jarig jubi-
leum van Marveld Recreatie, het 
Internationaal Marveldtoernooi, 
de Special Olympics en de viering 
van het 100-jarig bestaan van de 
sportvereniging Grol. Een zestal 
vrijwilligers van de voetbalclub 
Grol was derhalve druk bezig om 
nu reeds de basis te leggen voor 
deze feestelijke aangelegenheden.

Marveld Recreatie
Het vierluik van evenementen 
begint op zondag 27 mei met een 
‘Open Dag’ op het 50-jarige va-
kantie- en recreatiepark Marveld 
Recreatie. Op die dag worden alle 
Grollenaren en belangstellenden 
van buiten Groenlo in de gelegen-
heid gesteld om overal op het park 
een kijkje te nemen. En dat van het 
subtropisch zwembad tot de ten-
nisaccommodatie De Blancken-
borg, van de kinderboerderij tot de 
speeltuin, van de bowlingbanen 
tot de restaurants en partycentra, 
van de talloze bungalows en cha-

lets tot de overige kampeer- c.q. 
verblijfsgelegenheden en nog veel 
meer. Met name de dan gereali-
seerde uitbreiding met 21 nieuwe, 
van alle gemakken voorziene luxe 
bungalows is het bezichtigen meer 
dan waard. Directeur Edwin Bo-
mers: “Iedereen van jong tot oud is 
van harte welkom. Voor de jongste 
jeugd zullen wij zorgen voor vol-
doende attracties. Het moet een 
gezellige, ontspannen dag worden 
met gevarieerd entertainment, 
waar iedereen met veel plezier op 
terug zal kijken.”

Internationaal Marveldtoernooi
Vervolgens vindt op donderdag 
31 mei de s.v. Grol-sponsoravond 
plaats, voorafgaande aan de 29ste 
editie van het driedaagse Interna-
tionaal Marveldtoernooi op vrij-
dag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni. 
Het programma voor de sponso-
ravond wordt deze keer ingevuld 
door het prominente trio Hans 
Kraay jr., Nathan Rutjes en Ernest 
Beuving. En dit onder leiding van 
presentator Eddy van der Ley. 

Aan het driedaagse, prestigieuze 
jeugdtoernooi nemen dit jaar 
naast diverse topploegen uit Ne-
derland, zoals Ajax, Feyenoord 
en PSV, ook bekende ploegen uit 
het buitenland deel. Hierbij valt 
te denken aan FC Barcelona, Red 
Bull Brasil, Bayer ‘04 Leverkusen, 
Atlético Madrid, FC Celtic en an-
dere bekende clubs. Vanzelfspre-
kend is de jeugdselectie van de 
jubilerende s.v. Grol ook van de 
partij.

Special Olympics
Na deze driedaagse vinden een 
week later de Special Olympics 
oftewel de Nationale Spelen 2018 
voor sporters met een verstan-
delijke beperking plaats. Voor 
dit unieke sportevenement, dat 
plaatsvindt in het weekend van 
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 
juni, is deze keer de Gelderse Ach-
terhoek uitgekozen. Op Groenlo 
in het algemeen en het sport-

park Den Elshof in het bijzonder 
is daarbij de keuze gevallen voor 
het onderdeel voetbal. Bovendien 
is het vakantie- en recreatiepark 
Marveld Recreatie direct vóór, tij-
dens en direct na de Spelen aange-
wezen en dus helemaal ingericht 
als het Olympisch Dorp.

‘Grol 100’
Wanneer deze drie activiteiten 
zijn afgerond, zijn vervolgens alle 

ogen gericht op de viering van het 
100-jarig jubileum van de sport- 
c.q. voetbalvereniging Grol.

Dit eeuwfeest vindt voornamelijk 
plaats in de jubileumweek van 
dinsdag 18 tot en met zondag 23 
september met allerlei festivitei-
ten en activiteiten. De oprich-
tingsdatum en de 100ste verjaar-
dag worden herdacht en gevierd 
op 18 september.

Vrijwilligers van de sportvereniging Grol bezig met het ophangen van de vlaggen. Foto’s: Theo Huijskes

GROENLO - Zoals al tijden bekend, geeft de sport- c.q. voetbalvereni-
ging Grol in het kader van haar 100-jarig bestaan een jubileumboek 
uit. Het eerste exemplaar van dit boek zal op dinsdag 18 september, 
zijnde de datum van de oprichting en dus tevens de 100e verjaardag 
van de Groenlose voetbalclub, worden overhandigd aan burgemees-
ter Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre. Op de avond van 
de 18e september gaat tevens de tot en met zondag 23 september du-
rende jubileumweek van start met activiteiten en festiviteiten voor 
alle spelende en ondersteunende leden, alsmede andere genodigden 
en belangstellenden.

Door Theo Huijskes

In het voortraject richting de jubi-
leumweek is vooralsnog alle aan-
dacht gericht op de finale van de 
jubileumloterij. De officiële trek-
king van deze grootscheepse lote-
rij, en dat onder het toeziend oog 
van notaris mr. Edwin Roerdink, 
vindt plaats op zaterdag 19 mei. Op 
die datum worden echter alleen de 
circa 150 lotnummers getrokken 
waarop een prijs is gevallen. 

Jubileumloten
De bezitters van de winnende loten 
worden vervolgens uitgenodigd 
voor een gezellig samenzijn op za-
terdag 26 mei, aanvang 16.30 uur, 
in het Sportcafé op het sportpark 
Den Elshof, waarbij bekend wordt 
gemaakt wie welke prijs heeft ge-
wonnen. Een en ander vanzelfspre-
kend eindigende met de climax in 
de vorm van de bekendmaking 
van de winnaar of winnares van de 
hoofdprijs: de fonkelnieuwe Toyo-
ta Aigo en daaraan voorafgaande 
circa 150 andere, prachtige prijzen. 
Uiteraard zijn ook overige belang-
stellenden van harte welkom bij 
deze ongetwijfeld gezellige, maar 

wel spannende ontknoping. Be-
langstellenden, die nog geen loten 
hebben of wel loten hebben en 
nog een extra gokje willen doen, 
kunnen nog loten kopen tot zater-
dagavond 12 mei 24.00 uur. Dit kan 
gebeuren bij de verkoopadressen 
Bruna, SCC De Mattelier en Sport-
park Den Elshof, alsmede online 
via de website www.svgrol100.nl. 
Verder worden ook bezoekers van 
de jaarlijkse, deze week op Hemel-
vaartsdag te houden Dweilorkes-
tendag in de gelegenheid gesteld 
om loten te kopen.

Jubileumboek
Volgens insiders wordt het jubi-
leumboek in het kader van het 
100-jarig bestaan een absolute 
bestseller. Het gaat hier om een 
exclusief full colour hardcoverboek 
met een formaat van 29,5 cm bij 
29,5 cm. Een boek dat maar liefst 
circa 400 pagina’s gaat tellen met 
veel verhalen, interviews, anekdo-
tes, alsmede een schat aan foto’s, 
waaronder tevens markante ‘oude 
kiekjes’ op glanzend luxe papier. 
Een boek, met een terugblik op 
100 jaar dé Grol met een extra ac-
cent op de periode 1968-2018, dat 

niet alleen ieder Grollid, maar ze-
ker ook andere belangstellenden 
in zijn of haar bezit wil hebben. In 
de tweede helft van mei zal onder 
aanvoering van eveneens het jubi-

leumbestuur ‘Grol 100’ een start 
worden gemaakt met de voorin-
schrijving. Daarbij zullen alle spe-
lende en ondersteunende leden de 
gelegenheid krijgen om het kleur-

rijke boek voor een gereduceerde 
prijs te bestellen. Vanzelfsprekend 
krijgen ook niet-leden een kans 
om via een voorinschrijving één of 
meerdere boeken te reserveren. Zij 
die een aanvraag- c.q. inschrijffor-
mulier willen hebben, kunnen dit 
nu reeds aangeven via het e-mail-
adres info@svgrol100.nl.  
   
Jubileumbeugel
Dat er tussen enerzijds de voetbal-
club Grol en anderzijds de bierbrou-
werij Grolsch sedert jaar en dag een 
enorme hechte band bestaat, is 
alom bekend. Het zal dan ook nie-
mand, en dat zeker binnen de grote 
voetbalfamilie Grol, verbazen dat 
er in het jubileumboek een groot 
verhaal is opgenomen met de alles-
zeggende titel ‘100 jaar s.v. Grol = 
100 jaar Grolsch!’ Mede gelet op de 
jarenlange, uitstekende samenwer-
king heeft de Koninklijke Grolsch 
dan ook besloten om in het kader 
van het eeuwfeest van de voetbal-
club een jubileumbeugel te presen-
teren. Een unieke beugel die zeker 
de echte liefhebbers, waaronder 
vele Grolleden, in hun armen willen 
sluiten. Een waar collectors item 
en dat in dit geval niet alleen voor 
de echte (Grolsch) verzamelaar. 
Een kleurrijke beugelfles, voorzien 
van het jubileumlogo van de straks 
100-jarige s.v. Grol, die 1½ liter 
overheerlijk Grolsch Premium Pils-
ner bevat. Ook in dit geval kunnen 
liefhebbers nu reeds hun belang-
stelling hiervoor aangeven door via 
de mail (info@svgrol100.nl) om een 
aanvraag- c.q. inschrijfformulier te 
verzoeken.

(Advertorial)

Exclusief fullcolour hardcoverboek van 100-jarige 
s.v. Grol
Nog jubileumloten te koop tot zaterdagavond 24.00 uur!

GROTE LOTERIJ 
100 JAAR S.V. GROL
TOTAAL MEER DAN 100 PRIJZEN*

*FIETSEN, TV, REIZEN, GRATIS WINKELEN, KOELKAST ETC…
DE LOTERIJ 100 JAAR S.V. GROL IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR AL ONZE SPONSOREN

ZIE: WWW.SVGROL100.NL

JUBILEUMLOTEN KUNNEN NOG GEKOCHT WORDEN 
TOT ZATERDAG 12 MEI DEZE ZIJN TE KOOP BIJ:
SPORTCAFÉ SPORTPARK DEN ELSHOF 
OUDE WINTERSWIJKSEWEG GROENLO

SCC DE MATTELIER 
MATTELIERSTRAAT GROENLO

BRUNA 
BELTRUMSESTRAAT GROENLO

 

DAARNAAST KUNNEN DE LOTEN ONLINE WORDEN 
BESTELD VIA DE WEBSITE:   WWW.SVGROL100.NL 

Aantal loten 10.000

Prijs per stuk € 10,-

Trekking: 19 mei 2018

Plaats: Den Elshof

Hoofdprijs: 
Toyota Aygo

Woensdag 9 mei 2018
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