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REDACTIE SPORTBLAD

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en 
omstreken. Elk 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.

 • 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.

AGENDA

12 | 12 Informatieavond

16 | 12 Kerstconcert    

 Crescendo

24 | 12 Kerstnachtdienst

25 | 12 Kinderkerstfeest

31 | 12 Oliebollenactie

31 | 12 Carbidschieten

6 | 1 Snertloop



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Oliebollenactie SGO
> Siny Vink • Bericht van onze dorpscoördinator
> Hallo Welzijn Ouderen

Na het succes van voorgaande jaren, verzorgt 
SGO ook dit jaar weer de oliebollenactie. Met de 
inkomsten versterken we de clubkas van SGO zodat 
iedereen voor een redelijke contributie kan sporten.
Dit jaar wordt de actie gecoördineerd door het 
bestuur van de SGO afdeling Fitness, Kirsten Rosien 
en Roelof Dilling.

In onze aanpak proberen wij het voor onze 
vrijwilligers zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
Daarom bieden wij dit jaar de mogelijkheid om uw 
bestelling digitaal door te geven.

Het bestelformulier kan hier worden gedownload  
en digitaal worden ingevuld. Vervolgens kan de 
bestelling worden gemaild naar fitness@sgogrolloo.nl. 
Formulier invullen, fotootje maken en mailen 
(of Appen aan Roelof 06-22408751 mag ook) en 
“klaar is kees”! 
(klik hier om naar de website te gaan)

Wij hopen dat velen hiervan gebruik gaan maken. 
Bestelling doorbellen mag ook naar Roelof Dilling 
(tel 0592-501582).

Daarnaast volgen we alleen dit jaar ook nog de oude 
werkwijze. Daarom ontvangt u binnenkort een 
bestelformulier in de brievenbus, zowel in Grolloo 
als in Schoonloo.
 

Kosten:
oliebollen:   € 7,50 per zak à 10 stuks
rozijnenbollen:   € 8,50 per zak à 10 stuks
appelflappen:   € 8,50 per zak à 5 stuks
 
De bestelbriefjes worden tussen maandag 17 en 
woensdag 19 december bij u opgehaald. 
Daarna kunt u uw bestelling nog doorgeven aan 
Kirsten of Roelof tot uiterlijk 23 december.
En zoals gezegd uw bestelling doormailen naar 
fitness@sgogrolloo.nl wordt zeer op prijs gesteld. 

Na 23 december kunnen we GEEN bestellingen 
meer aannemen of doorgeven aan de bakker. De 
bestellingen worden op maandag 31 december 
tussen 10 en 12 uur afgeleverd. Dat doen we nog 
steeds persoonlijk Betaling dan s.v.p. gepast.

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

http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/Oliebollenactie-SGO-bestelbriefje.docx


Op 17 december is er geen spreekuur van de 
Dorpscoördinator. Mocht u vragen hebben, 
kunt u die vanaf 18 december weer stellen.

Op 24 december is er gewoon spreekuur.

Siny Vink 
06 36 51 10 15

Van onze dorpscoördinator Siny Vink

Bericht van onze dorpscoördinator Siny Vink

Op maandag 17 december gaan we onze kerstavond 
vieren. Rennie en Eldina gaan ook weer voor ons 
koken. Aanvang 17.30 uur in het Markehuis. 
Vanwege de voorbereiding willen we graag weten 

hoeveel er komen. Iedereen is van harte welkom. 
Graag opgeven voor 14 december. Tel 501518

Het bestuur

Hallo Welzijn Ouderen
Viering kerstavond!



Ons kookteam serveerde een 3-gangen menu. 
Soep vooraf en vervolgens spiraaltjespasta (fusilli) 
met alles der op en der an. En hoewel de Sint met al 
z’n Pieten al weer was vertrokken kregen we als 
afsluiter een pepernotentoetje, dat door jarige 
Samuel van een chocolaatje werd voorzien. Heerlijk! 
Wat zijn het toch toppers die Eldina, Margriet, Tjitske 
en Rennie! En niet te vergeten Ina die der nog even 
een stevige afwas door draaide! 

De volgende maaltijd is op zondagmiddag 6 januari 
2019. Dat zal zijn een combinatie met de traditionele 
SGO-snertloop. Zoals elk jaar kan er gewandeld wor-
den, maar voor wie dat niet wil of kan organiseren 
we een spelletjes circuit in Het Markehuis. Daarna 
sluiten we af met een gezamenlijke snertmaaltijd. 
Iedereen is dus welkom. En zoals Siny aangaf, voor 
wie lastig zit met vervoer naar en van Het Markehuis, 
laat het weten! Dat kan geregeld worden.
I.v.m. organisatie van de spelletjes willen we graag 
aanmelding vooraf. 

Dat kan via:
• het formulier op de balie van Het Markehuis
• bellen met Roelof Dilling (0592-501582).

Verder hebben we in 2019 dorpsmaaltijden 
gepland op 7 februari, 7 maart en 4 april. 

Noteer die data in de agenda!

Drukbezochte Dorpsmaaltijd
Wat was het weer gezellig bij de dorpsmaaltijd! Een record deelname (65! mensen) en lekker eten. 

SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpsmaaltijd
> Agenda komende weken Sportdorp Grolloo
> Drouwenerzandcross



Datum Tijd Activiteit Wie/waar

12 december 08:30 uur Fitness 

13 december 18:00 uur Fitness Marije

14 december 08:30 uur Fitness Carolien

17 december 17:00 uur Fitness Marije

31 december 10:00 uur Oliebollenactie SGO Markehuis

6 januari 14:00 uur Snertloop 
(wandelen of spelletjes) Markehuis

jan/feb IJs- en sneeuwpret?

7 februari 17:00 uur 18e dorpsmaaltijd Markehuis

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

Sportdorp Grolloo
Agenda komende weken

Dit is de 3e cross van het UNESCO Geopark 
Hondsrug Crosscircuit. De route is geheel onverhard 
en gaat door  het natuurgebied Drouwenerzand. Dit 
gebied met stuifzanden ligt op de Hondsrug tussen 
Gasselte en Drouwen.  Het stuifzandgebied is in de 
loop der tijd ontstaan door over-begrazing, het 
steken van heideplaggen en het delven van keien. 
Sinds 2009 is het aangewezen als aardkundig 
monument. Voldoende uitdaging  dus voor jong en 
oud, ervaren en minder ervaren lopers.

De wedstrijd is voor  lopers vanaf 12 jaar. De 
afstand is ca 5 km voor junioren en de volwassenen 
kunnen kiezen tussen ca 5 km en ca 10 km. Voor de 
junioren die de 5 km wedstrijd lopen wordt er een 
prijs beschikbaar gesteld door Attractiepark 
Drouwenerzand. Voor de Volwassenen die de 

wedstrijd van ca 10 km lopen is een pakket van 
Supermarkt organisatie COOP.
 

              ...Lees verder >

Drouwenerzandcross
Op donderdag 27 december, de dag na kerst, wordt  de Drouwenerzandcross door Sportvereniging 
Vomos georganiseerd. 



De wedstrijd start om 11:30 uur. Inschrijven is tussen 
9:30 en 11:15 mogelijk in het Dorpshuis de Trefkoel, 
Achter de Brinken 6e,  9462 RH in Gasselte.
 
De uitslagen tellen mee voor het totaal klassement 
van het circuit. Voor alle leeftijd categorieën zijn er 
mooie prijzen te winnen. Voor de deelnemers die 
niet in de prijzen vallen in dit klassement maar wel  
minimaal 5 keer zijn gefinisht worden er dit seizoen 
vele aanmoedigingsprijzen verloot.
 
Klassement
Er wordt een klassement opgemaakt over de 6 cros-
sen. Voor de senioren en masters (M/V) is dit over de 
4 beste lopen en voor de junioren over de beste 3 
lopen. De prijzen worden beschikbaar gesteld door 
Joytime Outdoor Grolloo, De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark en Run2Day Assen.
 

Jubileum
Vanwege het 5 jarig jubileum worden er vele aan-
moedingingsprijzen beschikbaar gesteld door 
ondernemers in onze regio.  Iedereen maakt kans 
op 1 van deze vele prijzen door 5 van 6 loopjes mee 
te doen. Kijk voor meer informatie hierover op de 
website.https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
 
Programma:
27-december-2018
 Drouwenerzand cross, Gasselte 11:30 uur 
13-januari-2019
 Gletsjerkuilccross, Ees 11:00 uur
9-februari-2019
 3 meren cross, Gieten 14:00 uur
23-maart-2019
 Kleine Moere Cross, Grolloo 14:00 uur

Drouwenerzandcross
Op donderdag 27 december, de dag na kerst, wordt  de Drouwenerzandcross door Sportvereniging 
Vomos georganiseerd. 



SGO Snertloop 2.0 
6 januari 2019 

14 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wandelen of Spelletjes 
Nij Jaorsborrel en Snert eten 

 
 



COLUMN MET DICK OELEN

Koffiezetapparaten

Mijn eerste Porsche was een koffiezetapparaat met 
thermoskan. Een prachtig design, zilverkleurig 
bouwsel met koffiefilter, waterreservoir en warm-
houdkan inéén, vervaardigd door de Duitse alles-
kunner Ernst Porsche. Als je ’n auto kan maken, 
moet ein Kaffeeapparat zeker lukken! Voor de 
Porsche-periode stond er een Philips koffiezet-
apparaat met filterzakjeshouder en glazen koffiekan 
bij ons op het aanrecht te knorren. Dat was voor 
die tijd best ’n heel modern apparaat. Je kocht een 
pak gemalen koffie, schepte 9 x 2 theelepels van 6 
gram koffie uit het pak, deed die in het filterzakje en 
als je 9 kopjes wilde goot je tot aan stand 9, water 
in de waterkan. Maar... hoe groter het kopje, hoe 
meer water in de kan moest natuurlijk en dan moest 
er ook weer meer koffie in om op smaak te blijven. 
Maar niet iedereen had dezelfde wensen wat dat 
betreft. Sommigen vulden de smaak aan met een 
klein lepeltje Buisman, dat in het prachtig ontwor-
pen doosje Buisman werd bijgeleverd. (Bestaat dat 
nog?) De sterkte van de koffie kon je dus wel zelf 
regelen. De smaak werd vaak op fingerspitzengefühl 
bepaald, zullen we maar zeggen. Lang daarvoor 
maalden onze ouders de koffiebonen zelf met zo’n 
antieke koffiemolen, die je aan de wand kon hangen. 
Pas later werd de koffie voor je gemalen en kocht 
je die gemalen koffie in zakken. Wat scheelde dát 
dagelijks een hoop tijd. En zomaar opeens kwam 
Philips met weer een heel nieuwe manier van 
koffiezetten aanzetten. De Senseo met de unieke 
koffiezakjes veroverde in rap tempo Nederland. De 
bijbehorende koffiepads kocht je kant en klaar in de 
winkel en je hoefde én niet meer te malen én niet 
meer te scheppen!! Mooier konden ze ’t niet maken!!  
Allerlei soorten en smaken koffie lagen weldra in de 
schappen. Maar... toch... men was nog niet tevreden 

kennelijk. En terwijl de sigaretten en sigaren 
langzamerhand (bijna) geheel uit de huiskamers 
verdwenen begonnen de elektrische koffiemachines 
rond 2005 aan hun opmars. Alle bezwaren van de 
vorige generatie koffiemachines zouden daarmee 
opgelost worden. Ineens waren er ook thuis meer 
soorten koffie mogelijk zoals Latte Macchiato, 
Cappuccino, Espresso, Koffie Verkeerd en zelfs ook 
nog “gewone” koffie. Sinds een jaar of twee hebben 
wij ons ook zo’n machine aangeschaft. Geweldig. Je 
kan zelf je gewenste sterkte bepalen, beslissen 
hoeveel koffie je in je kopje wilt (small, medium, 
big) en of je met bonen of gemalen koffie wilt gaan 
werken. Onlangs wilde ik onze gasten deze heerlijke 
koffie laten proeven.  Maar... al snel verscheen 
“Water bijvullen” op het scherm. Daarna kon de 
machine nog niet verder, want de lekbak moest 
eerst worden geleegd, zo werd gemeld. Toen bleken 
de bonen nog op ook. Dus dat reservoir moest eerst 
worden bijgevuld!  Zo, nu kon de koffie er wel door. 
Maar nee hoor; “reinigen noodzakelijk” was de 
volgende aanwijzing op het scherm. En toen dat ook 
was gebeurd, was het NOS journaal voorbij en stond 
de machine eindelijk in de Start-stand. Gelukkig 
konden de koppen koffie toen vlot worden afgetapt, 
waarna het digitale scherm mij er nog wel even 
fijntjes aan herinnerde dat over 15 koppen de 
machine ontkalkt diende te worden. 

Enfin, eerlijk is eerlijk, de koffie is voortreffelijk, 
maar toch verwacht ik dat er over een aantal jaren 
weer een nieuw systeem van koffiezetten wordt 
gepresenteerd, alleen al om bovengenoemde 
bezwaren op te lossen!

Goed voor de economie, zullen we maar zeggen!

Koffiezetapparaten



	

								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
> Programma voetbal
> Aardappelactie SGO

Uitslagen en programma volleybal

Programma woensdag 12 december
20:45 uur V.C.M. HS 1 - S.G.O. HS 1
  Sporthal: Steegdenhal, Appelscha
  Vertrek:  Onderling regelen
  Vervoer: Onderling regelen

Programma vrijdag 14 december
19:30 uur S.G.O. DS 1 - Peelermarke DS 1
  Aanwezig: 18:45 uur
  Zaaldienst: Johanna
  Scheidsrechter: Jan Schrotenboer
  Bardienst: Markehuis

21:00 uur S.G.O. HS 2 - Fama HS 2
  Aanwezig: 20:15
  Zaaldienst: Suuz
  Scheidsrechter: Folkert de Boer
  Bardienst: Markehuis

Programma zaterdag 15 december
9:00 uur S.G.O. N2 1 - Impala N2 1
9:30 uur S.G.O. N2 1 - Haulerwijk N2 1
10:00 uur DIO Oosterwolde N2 1 - S.G.O. N2 1
  Sporthal: Olympus, Assen
  Vertrek:  Ouders regelen onderling
  Vervoer: Ouders regelen onderling

11:30 uur Sudosa-Desto N4 10  - S.G.O. N4 1
12:00 uur Impala N4 1  - S.G.O. N4 1
  Sporthal: Olympus, Assen
  Vertrek:  Ouders regelen onderling
  Vervoer: Ouders regelen onderling

S.G.O. MB 1 - VVO MB 1  4 – 0
S.G.O. DS 1 - Ritola DS 2  1 - 3

S.G.O. HS 2 - Smash HS 1  1 – 3
S.G.O. HS 1 - Animo ’68 HS 2  3 – 1



Wedstrijdprogramma senioren zaal

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

12-12-18 22:00 Drs. Vijfje 19 SGO 1 GRONINGEN

Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

16-12-18 10:00 Gieterveen 2 SGO 1 GIETERVEEN

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

15-12-18 09:40 Assen FC JO10-1 SGO JO10-1 GIETEN

15-12-18 10:40 SGO JO10-1 LEO (Loon) JO10-1 GIETEN

15-12-18 13:40 Smilde'94 JO10-3 SGO JO10-2 GIETEN

15-12-18 15:00 SGO JO10-2 Annen JO10-2 GIETEN

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

Aardappelactie
Hallo allemaal,

Van de aardappelactie zijn nog aardappelen over, 
we houden 22 december nog een kleintje 
aardappelactie. Heeft u nog belang bij een zak van 
10 kg voor € 7,50 (of 2 zakken voor € 10,00) dan kunt 
u zich bij 1 van onderstaande personen melden. 
Als u zich voor donderdag 20 december meldt dan 
komen we de aardappelen bij u thuis brengen.

Jan Peter Hofsteenge   06-21167454
Rick Tjassens    06-53603997
Martin Naber    06-55830025
Dennis Warringa   06-23009565
Mariska Jagt    06-44212168
Laura Keur    06-81746945



Uit de oude doos - Lijntrekker 1980
Sinds jaar en dag geldt dat vrijwilligers bij SGO onmisbaar en onbetaalbaar zijn. 

In zijn column van oktober 2017 schreef 
Bert Oldenburger over de ‘lientrekkers van SGO’. 
Zij zorgen er wekelijks voor dat de sportvelden er 
prima en met strakke lijnen bij liggen voor weer een 
voetbalwedstrijd. 

In 1980 bij het 35 jarig jubileum had lijntrekker Jan 
Oosterman het zwaar te verduren bij een wedstrijdje 
gekostumeerd voetbal. 

Pracht foto, maar boven dat verdient Jan een dik 
compliment voor de jaren dat hij het voetbalveld 
wekelijks heeft verzorgd.

Meer foto’s of dia’s zijn welkom: 
Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of 
mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl

DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uit de oude doos - Lijntrekker 1980
> Nog vragen? Voor 17 december abonnement afsluiten!
> De Drift - Oud papier
> Volksvermaken, maar dan anders?



Nog vragen? Vóór 17 december abonnement afsluiten!
Tijdens de inloopbijeenkomsten komen we geregeld vragen tegen over de mogelijkheden voor een 
“één jaarcontract” bij een van de providers. 

Mensen overwegen om een abonnement voor 1 
jaar af te sluiten omdat ze nog huiverig zijn voor de 
aanbieders (niet zo bekend als Ziggo en KPN), maar 
willen toch wel graag de glasvezelaansluiting in huis 
(later aan laten leggen is immers een stuk duurder).

Hoe zit het met de vastrechtkosten van €7,50 per 
maand als ik na een jaar opzeg? Ook die stoppen 
na opzeggen van het abonnement. Laat u weer 
aansluiten of kiest u na een jaar voor een andere 
provider, dan starten de vastrechtkosten ook weer. 

Ik wil Ziggo sport totaal niet kwijt en is wel heel erg 
duur om er bij af te sluiten... Bij Caiway kost Ziggo 
sport totaal het eerste jaar €5,= in plaats van €14,95

Ik wil graag een glasvezelaansluiting, maar ik wil 
(nog) geen van de huidige aanbieders. Kan ik ook 
alleen een aansluiting krijgen en vastrecht betalen?
Nee, om een aansluiting in huis te krijgen dient u in 
elk geval een abonnement bij één van de providers 
af te sluiten voor minimaal 1 jaar; u betaalt 
abonnementskosten en vastrechtkosten. Hierna zou 
u uw abonnement op kunnen zeggen. U stopt met 
betalen; er is wel een glasvezelaansluiting in huis die 
op elk moment geactiveerd kan worden.

Mocht u nog meer vragen hebben dan is er voor de 
inwoners van Grolloo, Vredenheim, Nooitgedacht en 
Schoonloo nog een extra inloopavond georganiseerd 

op 13 december in de Boerhaashoeve in Grolloo, van 
19.30-21.30 uur (gratis koffie met cake!). Hier zijn uw 
regionale ambassadeurs aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Daarnaast kunt u op die avond ook 
uw abonnement direct afsluiten bij 1 van de lokale 
verkopers.

De stand van vrijdag 7 december was als volgt:
Hele DGC gebied: 31 %

U ziet, er is nog wel wat werk aan de winkel voor 
“de twijfelaars” Ook zijn er nogal wat mensen die er al 
wel naar gekeken hebben, weten wat ze willen, maar 
nog geen actie hebben ondernomen: “mijn papier ligt 
al klaar maar moet het nog even insturen”...

17 december komt nu wel heel dichtbij. Twijfel niet 
langer en sluit in elk geval een abonnement af voor 
het eerste jaar en verzeker u van een glasvezel 
aansluiting in uw huis!!

Natuurlijk blijven wij als DGC hopen op uw gevoel 
voor solidariteit en saamhorigheid vanuit de kernen 
met het buitengebied. Maar vooral hopen we dat 
uzelf de mogelijkheden ziet die een aansluiting op 
het glasvezel netwerk ook voor u en uw gezin in de 
toekomst kan bieden, en u daarop besluit om wel een 
abonnement af te sluiten. 

                ...Lees verder >

DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uit de oude doos - Lijntrekker 1980
> Nog vragen? Voor 17 december abonnement afsluiten!
> De Drift - Oud papier
> Volksvermaken, maar dan anders?



Vervolg > Nog vragen? Vóór 17 december abonnement...
Tijdens de inloopbijeenkomsten komen we geregeld vragen tegen over de mogelijkheden voor een 
“één jaarcontract” bij een van de providers. 

Voor inwoners van Grolloo, Vredenheim, 
Nooitgedacht en Schoonloo met vragen of wensen 
met betrekking tot hulp bij het afsluiten van een 
abonnement bij een van de providers komt er 
nog een extra mogelijkheid om een informatie-
bijeenkomst te bezoeken:

Donderdag 13 december van 19.30 tot 21.30 uur in 
de Boerhaarshoeve, Schoonloërstraat 49, 9444 TH 
Grolloo

Minstens 45% van de inwoners van ons gebied 
(dus ook Grolloo!) moet meedoen, vóór 17 december, 
dan gaat de aanleg door!

Dus twijfel niet meer en kies voor de toekomst; 

DOE MEE!

Namens de glasvezel werkgroep
Ted Zuidgeest, Papenvoort

De Drift - Oud papier
Er wordt a.s. zaterdag  15 december oud papier gehaald.

Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld of 
in dozen verpakt aan de weg zetten? 

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo, 
Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00 
en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de 
ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in de 
schoolgids. De containers van Grolloo zullen tot nader 
bericht weer bij school staan.

Wij willen u graag nog wijzen op de mogelijkheid om 
oud papier in te leveren buiten de vaste ophaaldagen 
om. Mocht u tussendoor oud papier kwijt willen, dan 
kan dat in de container die bij de Welkoop staat. Ook 
de opbrengst van het papier dat hierin wordt verza-
meld, komt ten goede aan de school.
We danken u alvast weer voor uw medewerking.

Contactpersoon: 
Coördinator container is telefonisch bereikbaar van 
9.00 u tot 13.00 uur op het nummer 06 – 18 31 24 77

Namens de oudervereniging OBS “De Drift”
Diana Leeuwerik





Volksvermaken, maar dan anders?
Zo’n twee maanden geleden stond er een brandbrief in het sportblad: 4 van de 5 bestuurders gaven aan 
ermee te stoppen en het bleek (weer) erg lastig om nieuwe bestuursleden te vinden.

Maar gelukkig! Er hebben zich twee nieuwe 
bestuursleden gemeld. En 2 van de 4 huidige 
bestuursleden blijven nog een jaar. Dit betekent 
dat er voor 2019 weer een leuke actieve groep van 
5 mensen is die de kar van Volksvermaken gaat 
trekken. 

Omdat 5 mensen toch wel krap blijkt te zijn, wordt 
het tijd om de discussie aan te gaan over hoe nu ver-
der. Zo zitten we eraan te denken om per activiteit 
anderen erbij te vragen die zich in willen zetten voor 
vooral die activiteit. Zo wordt de druk op het bestuur 
om overal bij aanwezig te zijn wat kleiner. 

Én we horen heel vaak: ‘Ik wil niet in het bestuur, 
maar wil best een keer helpen, hoor’. Volkomen 
logisch en begrijpelijk. Dus: ben jij degene die dit 
zinnetje ook wel eens gezegd heeft, geef je dan op 
als vrijwilliger bij een traditionele activiteit of als je 
juist een leuk nieuw idee voor een activiteit hebt. 
Graag horen we van Grolloo en omstreken wat 
eenieder hiervan vindt. We willen alle donateurs en 
de andere verenigingen van harte uitnodigen voor 
onze jaarvergadering. We zullen dan ingaan op deze 
‘nieuwe’ manier van besturen, waarbij de lasten, 
maar zeker ook de lusten breder gedeeld gaan 
worden onder meer mensen. 

Dus kom langs bij onze jaarvergadering op 
dinsdag 22 januari 2019 om 20.00 in Hofsteenge.

Naast wat hierboven al staat, willen we ook graag 
overleggen over onze activiteiten van 2019. Dus heb 
je nog een leuk idee of aanvulling, kom dan en deel 
deze met ons. 
Groet 

Janick, Martin, Tineke, Janette, Corine 
(en alvast: Frank en Alie)

DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uit de oude doos - Lijntrekker 1980
> Nog vragen?? Voor 17 december abonnement afsluiten!!
> De Drift - Oud papier
> Volksvermaken, maar dan anders?



 
 

 
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	
																																				MET	DE	VOORSTELLING:	
	

	



 



 

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



datum tijd activiteit locatieorganisatie info

activiteitenkalender Grolloo en omstreken 
redactie: kalender@grolloo.com of Bertus Reinders 0623074661

organisatie:Grolloo Totaal, een werkgroep van de VDGO

van 10-12-2018
tot 25-8-2019

bijgewerkt op:

Pagina 1 van 1
10-12-2018

wo 12 dec 18 19:30 Informatieavond Hoofdstraat-
Oostereind

CR Hofsteengegem Aa en Hunze www.grolloo.com

zo 16 dec 18 14:30 Kerstconcert Crescendo Het MarkehuisCrescendo www.crescendogrolloo.nl

ma 24 dec 18 22:00 Kerstnachtdienst Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

di 25 dec 18 11:00 Kinderkerstfeest Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

ma 31 dec 18 Oliebollenactie SGO Grolloo e.o.SGO www.sgogrolloo.nl

ma 31 dec 18 10:00 Carbidschieten achter CR-HofsteengeCarbidteam Grolloo

zo 06 jan 19 13:30 Snertloop SGO Het MarkehuisSGO Supportersvereniging secretaris@sgogrolloo.nl

di 22 jan 19 20:00 Jaarvergadering VvV CR HofsteengeVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

za 09 feb 19 20:00 Toneeluitvoering TOG CR HofsteengeToneelvereniging T.O.G. tog@grolloo.org

za 30 mrt 19 20:00 Uitvoering Crescendo Het Markehuismuziekver. Crescendo www.crescendogrolloo.nl

zo 14 apr 19 14:00 Palmpaasoptocht Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

do 18 apr 19 19:00 Witte Donderdag Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

vr 19 apr 19 19:30 Goede Vrijdag Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

za 20 apr 19 22:00 Stille Zaterdag Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19 10:00 Paasmorgendienst Protestantse KerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19 13:00 Neutieschiet'n diverse Horeca GrollooVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19 10:30 Eieren zoeken Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19 19:30 Paasvuur OostersepadVer. Dorpsbelangen Grolloo 
e.o.

secr.vdgo@grolloo.org

za 27 apr 19 Koningsdag

za 27 apr 19 09:00 De bloemetjes buiten zetten GrollooVereniging voor 
Volksvermaken

volksvermakengrolloo.nl

zo 05 mei 19 Bevrijdingsdag

do 30 mei 19 Hemelvaartsdag

za 01 jun 19 11:00 Rommelmarkt Tuin van de kerkProtestantse Gemeente protkerk@grolloo.org

zo 09 jun 19 09:00 Pinkstervolleybaltoernooi Sportveldencomplex 
Ekehaar

SVDB ism SGO www.svdb.nl

vr 14 jun 19 14:30 Holland International Blues Festival GrollooHIBF hollandinternationalbluesfestival
.com

za 15 jun 19 14:30 Holland International Blues Festival GrollooHIBF hollandinternationalbluesfestival
.com

di 25 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

wo 26 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

do 27 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

vr 28 jun 19 17:30 Avondwandel4daagse Het MarkehuisVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

zo 30 jun 19 05:00 TT-Assen vrijwilligers TT-baan AssenSGO Grolloo secretaris@sgogrolloo.nl

vr 05 jul 19 14:00 Concours Hippisch Holtrijk t.o. Het GrollerholtHippisch Holtrijk www.holtrijk.nl

za 06 jul 19 Berenkuil omloop Sportpark De Pol 
Grolloo

SGO Grolloo loopgroep@sgogrolloo.nl

za 06 jul 19 09:00 Concours Hippisch Holtrijk t.o. Het GrollerholtHippisch Holtrijk www.holtrijk.nl

zo 07 jul 19 08:30 Concours Hippisch Holtrijk t.o. Het GrollerholtHippisch Holtrijk www.holtrijk.nl

vr 26 jul 19 19:00 Zero Disco Party - Zomerfeest CR GerrieVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

za 27 jul 19 20:00 Volksspelen Zomerfeest centrum GrollooVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

zo 28 jul 19 11:00 Warenmarkt zomerfeest centrum GrollooVer. voor Volksvermaken www.volksvermakengrolloo.nl

vr 23 aug 19 20:00 Grolloo Flute Sessions Protestantse kerkGrolloo Flute Sessions www.grollooflute.com

za 24 aug 19 20:00 Grolloo Flute Sessions Protestantse kerkGrolloo Flute Sessions www.grollooflute.com

zo 25 aug 19 20:00 Grolloo Flute Sessions Protestantse kerkGrolloo Flute Sessions 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. 
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