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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.
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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Bericht van de dorpscoördinator - Boekenuitleen Markehuis

Bericht van de dorpscoördinator - Boekenuitleen Markehuis
Het is donker, kouder en regenachtig en we zijn over het algemeen weer meer binnen. 
Veel mensen vinden het fijn om dan even lekker te kunnen lezen. Maar boeken zijn niet goedkoop 
en de bibliotheek is niet naast de deur. Daarom hebben we het plan opgevat om een 
dorpsboekenkast in Het Markehuis te plaatsen.

Het Markehuis heeft gezorgd voor een boekenkast 
(waarvoor dank) en vrijwilliger Simen heeft de 
kast intussen in elkaar gezet (ook bedankt Simen!). 
In die kast zetten we als dorp boeken en tijd-
schriften die voor iedereen beschikbaar zijn om te 
lenen en te lezen. Iedereen kan, op de momenten 
dat het dorpshuis open is, binnenlopen om een 
boek te komen halen. Dat boek mag meegenomen 
worden naar huis zonder dat het geregistreerd of 
opgeschreven hoeft te worden. Het mag later 
teruggebracht worden, maar het hoeft niet perse. 
Een ander boek in ruil teruggeven is ook prima, als u 
het geleende boek graag wilt houden. En helemaal 
niks er voor terug geven is ook goed. Er is dus ook 
geen uitleentermijn.

Of misschien wilt u even een tijdschrift inkijken en 
daarbij aan tafel zitten in het dorpshuis, dat kan 
ook prima! Misschien zijn er meer mensen die met 
hetzelfde doel naar Het Markehuis komen en is er 
even tijd voor een praatje.

Wij kunnen dat plan niet realiseren zonder hulp uit 
het dorp. Hebt u boeken over waarvan u denkt dat 
anderen ze nog graag zouden willen lezen? Loop 
dan even bij mij binnen of bel mij (06-36511015). 
Dan stemmen we de aanlevering even met elkaar af. 
Ophalen van de boeken bij u thuis kunnen we ook 
regelen. 

Voorwaarden voor de boeken en tijdschriften.
Alle boeken zijn welkom als ze voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
• Heel en compleet
• Niet controversieel of aanstootgevend
• Tijdloos of passend in de tijd.
De vrijwilligers beoordelen dit, en maken de keus of 
een boek in de kast geplaatst wordt.

De kans bestaat dat sommige boeken niet in de kast 
geplaatst worden. Dat kan om bovenstaande reden 
zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat er meerde-
re exemplaren van een boek zijn aangeboden. Deze 
boeken worden naar de Kringloop gebracht, tenzij 
u aan heeft gegeven de boeken in dat geval graag 
terug te willen.

Graag hoor ik als u boeken beschikbaar hebt.
Siny Vink - 06 36511015



De eerstvolgende dorpsmaaltijd is op donderdag-
avond 7 februari. 

Aanmelden kan al weer tot uiterlijk 
vrijdag 1 februari via:
• het formulier op de balie van Het Markehuis
• de volgende link: https://www.grolloo.com
• bellen met Roelof Dilling (0592-501582).

Dorpsmaaltijd
Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 1 februari.

SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpsmaaltijd
> 4e cross van het Unesco Geopark Hondsrug Crosscircuit te Ees

In Ees aangekomen op de fraaie locatie van de 
golfclub aldaar eerst maar even aan de koffie en dan 
inschrijven.

Het inschrijfteam (veel dames) zit reeds klaar en 
ontvangt mij met de meest vriendelijke lach die er is, 
‘’verkeerde deur hoor’’ oh,…uiteindelijke komt alles 
goed en kan ik met mijn startnummer op weg om in 
te lopen.

Met mij gaan nog ruim 250 deelnemers (waarvan 12 
loopgroepleden) op weg naar de start. Om 11.00 uur 
worden we weggeschoten, voor de vierde cross van 
het seizoen 2018-2019.

                ...Lees verder >

4e cross van het Unesco Geopark Hondsrug Crosscircuit te Ees
Zondag 13 januari, het bed is nog lekker warm en de regen spoelt de straten schoon! Blijven liggen of 
er een sportieve dag van maken. Het wordt een sportieve dag!



Vervolg > 4e cross van het Unesco        
    Geopark Hondsrug Crosscircuit te Ees

Zondag 13 januari, het bed is nog lekker warm en de regen spoelt de straten schoon! Blijven liggen of 
er een sportieve dag van maken. Het wordt een sportieve dag!

> Het parcours is mooi om te ervaren, ware het niet 
dat veel blubber en enkele pittige gletsjerkuilen 
het de lopers lastig maakt. Maar het is genieten 
ondanks het natte weer en de natte ondergrond. 
De gletsjerkuilen zijn een pittige onderneming en 
het mysterieuze stormbosje maakt haar naam 
helemaal waar, prachtig!

Langs de kant veel bekende, ingepakt in plastic, 
met camera’s in de aanslag dus even doen alsof 
het allemaal geen moeite kost!

Dan kom je toch wat beter voor de dag op Facebook 
en ander internationale chat groepen, ja wij lopers 
van SGO gaan de hele wereld over! Na de finish het 
gebruikelijke ritueel, met koude vingers dat altijd 
lastige speldje van je startnummer los zien te krijgen, 
het lukt me bijna nooit maar dat komt ook om dat die 
mooie vriendelijke dames me toch altijd weer heel 
graag helpen, leuk toch?

De organisatie van dit crosscircuit is een mooi stukje 
samenwerking tussen de drie loopgroepen van SGO, 
Vomos en Gieten. Deze drie loopgroepen werken dit 
jaar voor de vijfde maal samen en het resultaat 
mag er zijn! Al met al heb ik genoten van weer 
een prachtige cross van dit inmiddels beroemde 
crosscircuit waar vele lopers uit Noord – Nederland 
graag aan mee doen.

En,… al gaat het niet meer zo snel, het genieten 
maakt alles weer goed op deze (natte) dag. De vol-
gende cross gaan we er weer tegen aan en dat is op 
zaterdag 9 februari in Gieten.

Met sportgroet, Aad.



COLUMN MET OLAF OLSMAN

(Sport)man van het jaar 2018

Een nieuw sportjaar ligt in het verschiet, maar eerst 
zou ik graag nog even terug willen blikken op het 
enerverende sportjaar 2018.

Want het was me het sportjaartje wel vorig jaar. 
Te beginnen uiteraard met de Olympische Winter-
spelen in PyeongChang, waar Suzanne Schulting 
opzien baarde met haar gouden race op de 1000 
meter schorttrack en Jorien ter Mors datzelfde 
kunstje flikte op de langebaan. Koning Kjeld schreef 
schaatsgeschiedenis met een fenomenale gouden 
dubbelslag op de kilometer en de schaatsmijl.

En wat te denken van geweldenaar Jeffrey Herlings, 
die ondanks een gebroken sleutelbeen op over-
tuigende wijze wereldkampioen werd in de konings-
klasse van de motorcross. Om het nog wat mooier te 
maken, sleept hij de titel voor eigen publiek binnen 
in motormekka Assen. En begin november voltooide 
onze ‘Vliegende Hollander’ Epke Zonderland zijn 
wereldtiteltrilogie aan de rekstok met een bijzonder 
fraaie oefening die opnieuw goud waard bleek. 

Stuk voor stuk sporthelden waar je ‘u’ tegen zegt, 
maar voor mij is er toch maar een (sport)man van 
het jaar 2018. En dat is die lange, vriendelijke reus 
die het in zijn prettig gestoorde bol haalde om de 
Elfstedentocht te gaan ZWEMMEN. Maarten van der 
Weijden dus.

Een onmenselijke opdracht zo leek het, maar vol 
vertrouwen begon hij op 18 augustus om 04.30 uur 
aan zijn monsterzwemtocht. Wat er daarna 
allemaal gebeurde moge bij u bekend zijn. Hij leek 
na 80 kilometer zwemmen de handdoek ‘al’ te 

moeten gooien, maar zijn vrouw pepte hem nog 
een keer op en ‘us Maarten’ vervolgde zijn epische 
zwemtocht en werd beloond met een heerlijke 
pizza. De Elfstedenzwemkoorts greep razendsnel om 
zich heen en het publiek en de Friezen waren wild 
enthousiast. Onder luid gejuich passeerde hij het 
legendarische bruggetje van Bartlehiem, maar zelfs 
de pijp van Maarten raakte stilaan leeg en na 163 
kilometer en zo’n 55 uur zwemmen moest hij 
zijn tocht staken. Zijn monstertocht en de hele 
entourage eromheen hadden iets magisch. Het 
Elfstedengevoel, natuurlijk het verhaal achter zijn 
tocht en de manier waarop iedereen zo enthousiast 
werd en meeleefde tijdens de tocht. Voor mij het 
absolute sportieve hoogtepunt van 2018.

En wat zou het mooi zijn als De Tocht der Tochten in 
2019 een vervolg krijgt op bevroren water, maar of 
dat er in zit…?

(Sport)man van het jaar 2018



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen en programma volleybal
> Heren 1 SGO worstelt en komt boven in Emmer Esdalhal
> Programma voetbal

Uitslagen en programma volleybal
Emmen ’95 HS 4  - S.G.O. HS 1 2 – 3
Emmen ’95 MB 2  -  S.G.O. MB 1 4 – 0

Programma Vrijdag 18 januari
19:30 uur S.G.O. DS 1 -  Wesseling DOK DS 4
  Aanwezig: 18:45 uur
  Zaaldienst: Wilco Gaastra
  Scheidsrechter: Susan Reinders
  Bardienst: Martin Eggens
      
Vrijdag 18 januari
21:00 uur S.G.O. HS 1 -   Wesseling DOK HS 1
  Aanwezig: 20:15 uur
  Zaaldienst: Janke Dikland
  Scheidsrechter: Jan de Weerd
  Bardienst: Anika Schrotenboer

 
Vooraankondiging Dinsdag 22 januari
20:00 uur S.G.O. DS 1    -  Peelermarke DS 1
  Aanwezig: 19:15 uur
  Zaaldienst: Onderling regelen
  Scheidsrechter: Egbert Lensing
  Bardienst: Annelies
   
21:00 uur IVO HS 1 - S.G.O. HS 2
  Sporthal: OBS Mantingerbrink,  
    Emmen
  Vertrek:  Onderling regelen
  Vervoer: Onderling regelen

Programma Zaterdag 19 januari 
10:30 uur S.G.O. N2 1 -      Sudosa-Desto N2 3
10:45 uur S.G.O. N2 1 -      Sudosa-Desto N2 5
11:15 uur DIO Oosterwolde N2 1 -      S.G.O. N2 1
11:45 uur Sudosa-Desto N2 4 -      S.G.O. N2 1
  Sporthal: De Bongerd, Haulerwijk
  Vertrek:  Ouders regelen 
    onderling
  Vervoer: Ouders regelen 
    onderling

Zaterdag 19 januari 
18:00 uur S.G.O. MB 1 -  Sleen MB 1
  Aanwezig: 17:15 uur
  Zaaldienst: Hilbert Stel
  Scheidsrechter: Jan Schrotenboer
  Bardienst: Fam. Bliekendaal



Heren 1 SGO worstelt en komt boven in Emmer Esdalhal
Na een kleine maand rust mochten de volleybalheren van SGO vrijdag 11 januari eindelijk weer aan de 
bak in de competitie. De groenhemden gingen op bezoek bij hekkensluiter Emmen’95 en hadden de 
handen vol aan de nummer 10 van de ranglijst. SGO kwam twee keer terug van een achterstand in sets 
en trok zo alsnog met 3-2 aan het langste eind.

Omdat Sanne geveld was door de griep en Peter de 
winterzon op had gezocht, reisden we met zeven 
man af naar de Vlinderstad. Na slechts één training 
was het weer even afwachten hoe het met de vorm 
gesteld was en die bleek aanvankelijk niet groots. 
SGO had moeite met de taaie tegenstander en de 
geel-paarse wedstrijdbal en was duidelijk nog zoe-
kende naar de vaste patronen. Met werkvolleybal 
kwam de ploeg uit Grolloo nog wel op een 23-20 
voorsprong, maar omdat de laatste vijf punten voor 
de gastheren waren, ging de set alsnog verloren. In 
de tweede set waren de gasten beter op dreef. Het 
spel was nog steeds niet groots, maar met prima 
servicedruk van met name Wilko werd er snel een 
gat geslagen en dat bleek ruim voldoende om de 
doorgang te winnen: 25-17 voor SGO. Wie dacht dat 
het lek boven was, kwam echter bedrogen uit. SGO 
vocht zich na een valse start weliswaar knap terug 
tot 14-12 in de derde set, maar daarna ging het hard 
en stond het opeens weer 19-13 voor Emmen’95. 
Die klap kwam SGO niet meer te boven en de 
Emmenaren namen opnieuw de leiding in de 
wedstrijd door deze set met 25-19 te winnen.

In het vierde bedrijf kwam SGO eindelijk weer wat 
in de buurt van het stabiele niveau dat de ploeg in 
november en december liet zien. Met gevarieerd 
aanvalsspel nam SGO het heft weer in eigen hand 
en de thuisploeg kwam er dan ook nauwelijks aan 
te pas. De setcijfers 25-11 spreken voor zich. Voor 
het eerst dit seizoen dus een barrage in de vorm van 
een vijfde set. Die ging tot de veldwissel gelijk op, al 
mocht SGO met een 8-6 voorsprong de tweede helft 
in. Ook die tweede helft van de verlenging verliep 
voor de gasten zeer behoorlijk. Emmen maakte nog 
maar een punt en daarmee ging de vijfde set met 
15-9 naar de groen-zwarten, die daarmee een 
blamage voorkwamen en zo al weer hun zevende 
zege op rij boekten.

Vrijdag 18 januari staat de eerste thuiswedstrijd van 
2019 op het menu, want dan komen de heren van 
DOK uit Dwingeloo om 21.00 uur op bezoek. Dat 
varkentje zal dit keer dan zonder Richard en Erik 
gewassen moeten worden. 

Support is dus welkom!



Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

19-01-19 13:20 SGO JO10-1 Rolder Boys JO10-1 ASSEN

19-01-19 14:00 LEO (Loon) JO10-1 SGO JO10-1 ASSEN

19-01-19 10:45 Smilde'94 JO8-2 SGO JO8-1 ROLDE

19-01-19 11:30 SGO JO8-1 Rolder Boys JO8-1 ROLDE

26-01-19 10:00 SGO JO10-1 LTC JO10-1 GIETEN

26-01-19 11:20 ACV JO10-1 SGO JO10-1 GIETEN

26-01-19 14:15 SGO JO8-1 Annen JO8-2 ANNEN

26-01-19 14:45 Annen JO8-1 SGO JO8-1 ANNEN

Wedstrijdprogramma senioren zaal

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

14-01-19 21:00 SGO 1 Potetos 6 BORGER

18-01-19 22:00 ACV 4 SGO 1 ASSEN

25-01-19 21:55 REUZ 5 SGO 1 VRIES

SGO mini’s niveau 4
Het was de beste volleybal wedstrijd tot nu toe! We hebben alle wedstrijden gewonnen.  
De eerste wedstrijd tegen Impala was 19-15 en daarna 22-9. En toen tegen Haulerwijk de uitslag was 
24-8 en de topper was 35-4. En daarvoor mochten we patat eten.

Oproep voor nieuwe leden 
     voor het recreatie volleybal

Het is op maandag avond. Vanaf 19.45 tot 20.45 uur. Het is een gemend team.



Uitnodiging Welzijn Ouderen
Maandag 21 januari houden we onze  nieuwjaarsvisite. Na het jaaroverzicht maken we er een 
gezellige avond van met rolletjes en kniepertjes. Ook gaan we ons geheugen weer wat opfrissen...
Iedereen is van harte welkom aanvang 19.30uur in het Markehuis.

DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uitnodiging Welzijn Ouderen
> Nieuws na de veiling
> Agenda jaarvergadering VvV Grolloo
> Ontwerpbestemmingsplan Grolloo Lienstukken-Zuid

Nieuws na de veiling
Verzilvert u een kavel? Laat het ons weten met een foto en/of een verslag!

Wij publiceren deze dan in het sportblad van SGO, de 
Boerhoorn in Schoonloo en op onze facebook pagina. 
Graag via mail naar veiling@grolloospringlevend.nl

Veilingcommissie Grolloo Springlevend
Veiling@grolloospringlevend.nl
www.grolloospringlevend.nl

Maandagavond 17 December gingen Rieks 
Hingstman en Roelof Eggens met Johan Derksen 
mee om de opnames bij te wonen van het 
programma Veronica Inside.

We vertrokken om 16.30 uur vanuit Grolloo naar 
het mediapark in Hilversum, met chauffeuse San-
dra Plug ging dit erg voorspoedig. Na een hapje en 
drankje mochten we een kijkje nemen achter de 
schermen en in de opnamestudio achter de tafel 
plaatsnemen van de heren van Veronica Inside. 
Ondertussen was Danny Vera met band aan het 
repeteren. Het duurde niet lang meer voordat de 
uitzending begon. We konden achter Wilfred Genee 
gaan zitten, vervolgens krijg je een instructie hoe 
je je gedraagt tijdens de opnames en we waren er 
klaar voor. Met als tafelgast Hans Kraay jr. begon het 
programma van twee uur uitzending, voordat we er 
erg in hadden was het alweer afgelopen.

Nog wat foto’s gemaakt en terug naar Grolloo. 
Voor Rieks en mij een leuke ervaring om eens mee 
te maken en op terug te kijken.

Roelof Eggens

Veronica Inside



Agenda jaarvergadering 
 
22 januari 2019 

We beginnen om 20.00  

In café Hofsteenge 

 

 

Graag nodigen we al onze donateurs en sponsoren uit voor onze jaarvergadering op dinsdag 22 
januari 2019 om 20.00 in café Hofsteenge.  

Heb je zin om mee te denken? Of heb je nog ideeën of suggesties voor bijvoorbeeld onze 
activiteiten voor 2019, kom gerust en laat het horen. De VVV zorgt voor koffie en thee tijdens en 
een consumptie na afloop van de vergadering. 

Janette Meems, Janick Meursing, Tineke Roukes, Martin Takens en Corine van der Heide 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Ingekomen post / mededelingen 
3. Notulen vorige jaarvergadering 
4. Sociaal jaarverslag: wat hebben we allemaal kunnen doen in Grolloo in het afgelopen jaar?  
5. Financieel jaarverslag: en wat kostte het allemaal? 

1. Verantwoording door de penningmeester 
2. Contributie 2019 vaststellen 
3. Kascommissie 2019 

6. Aftredend en niet herkiesbaar: Corine van der Heide en Martin Takens 
7. Aftredend en herkiesbaar: Tineke Roukes 
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden: Alie Jobing en Frank Andriessen 
9. Plannen voor het komende jaar. Allereerst discussie over 2 onderwerpen. 

- Sommige ‘vaste’ onderdelen (bijvoorbeeld zomerspelen) trekken steeds minder 
bezoekers, afschaffen maar? 

- Het is moeilijk om genoeg bestuursleden te vinden. Veel mensen willen daarentegen 
gerust bij een activiteit helpen. Een voorstel is om naast een driekoppig dagelijks bestuur, 
telkens een werkgroepje op te richten per activiteit, waarbij één iemand (hoeft niet een 
VVV-bestuurder te zijn) de hoofdorganisator is.  

 
Bij het maken van de agenda is ons voorstel als volgt. (Dit kan door bovenstaande discussie 
natuurlijk veranderen.) 

16 maart 2019 NL Doet – schuur opruimen 
april Bloembakken repareren en vullen  
21 april 2019 Neutieschieten 
22 april 2019 Eierenzoeken 
juni 2019 Avondwandel4daagse 
28 juli 2019 Warenmarkt Zomerfeest 
oktober 2019 Herfstwandeltocht 
november 2019 Spooktocht 

10. Rondvraag 
 



Ontwerpbestemmingsplan Grolloo Lienstukken-Zuid
Van 17 november 2016 tot en met 28 december 2016 is inspraak verleend op het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’, waarmee toen de realisatie van 9 woningen 
ten zuiden van de straat Lienstukken te Grolloo werd beoogd.

Het ontwerp bestemmingsplan is de volgende 
versie van het bestemmingsplan die ter inzage kan 
worden gelegd. Nadat het ontwerp bestemmings-
plan ter inzage heeft gelegen, kan het college het 
bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan 
de gemeenteraad. Tussen het voorontwerp en het 
ontwerp zit veel tijd. ln de eerste helft van 2017 heeft 
onderzoek plaatsgevonden naar de woonbehoefte 
in Grolloo. Vervolgens hebben de ontwikkelaars van 
zowel de locatie Lienstukken-Zuid (Stoffers) als 
Vredenheimseweg (Agriforest) overleg gevoerd over 
de plannen in relatie tot dit woonbehoefte onder-
zoek. Dit heeft erin geresulteerd dat beide locaties 
nu door Stoffers B.V. ontwikkeld zullen worden.

Het toenmalige college heeft in januari 2018 een 
positieve grondhouding aangenomen met betrek-
king tot de door Stoffers B.V. in december 2017 
aangeleverde plannen. Op 15 februari 2018 
heeft Stoffers B.V. zijn plannen in een openbare ver-
gadering van de raadscommissie gepresenteerd. ln 
de periode sindsdien heeft Stoffers B.V. diverse 
benodigde onderzoeken aangeleverd (waaronder 
een archeologisch proefsleuvenonderzoek) en 
andere voorbereidingen getroffen. Het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ 
bevat een regeling voor het volgende 
woningbouwprogramma:

10 woningen i.p.v. 9 in het voorontwerp 
bestemmingsplan:

• 4 woningen in rij (starterswoningen)
• 2 2-onder-1-kap-woningen 
 (starterswoningen)
• 2 2-onder-1-kap-woningen (vrije sector)
• 2 vrijstaande woningen (vrije sector).

Op 9 januari a.s. wordt het volgende in zowel De 
Schakel als de Staatscourant gepubliceerd:

Ontwerp bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze 
maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ met 
ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken 
tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale 
publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in 
Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende 
deze periode ook te raadplegen op www.aaenhunze.
nl (onder ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplan-
nen’ / ‘ln procedure’ / ‘Ontwerp’) en op www.ruimte-
lijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.lMRO.
l630.BPLienstukkenZd-Ow01). Met het bestem-
mingsplan wordt beoogd om een nieuwe woonwijk 
van 10 woningen mogelijk te maken ten zuiden van 
de straat Lienstukken te Grolloo.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een 
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren brengen. Schrifte-
lijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de 
gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 
AB Gieten. Degenen die een mondelinge zienswijze 
willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden 
na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via 
telefoonnummer (0592) 267 743.

                               ...Lees verder >



Vervolg > Ontwerpbestemmingsplan Grolloo Lienstukken-Zuid
Van 17 november 2016 tot en met 28 december 2016 is inspraak verleend op het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’, waarmee toen de realisatie van 9 woningen 
ten zuiden van de straat Lienstukken te Grolloo werd beoogd.

> Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa 
en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in 
art. 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Grolloo, 
Lienstukken-Zuid’ een anterieure (samenwerkings) 
overeenkomst ex artikel 6.24,\id 1, Wro hebben  
afgesloten. ln deze overeenkomst zijn afspraken  
gemaakt over het verhaal van kosten die de  
gemeente maakt vanwege het verlenen van  
haar planologische medewerking aan het  
bestemmingsplan, de verkoop van gemeentegrond 
aan de ontwikkelaar, de overdracht van het  
openbare gebied na realisatie van de woningen  
alsmede de verplichting tot het realiseren van  
starterswoningen. De anterieure overeenkomst ligt 
met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes  
weken tijdens openingstijden ter inzage bij de cen-
trale publieksbalie in het gemeentehuis,  
Spiekersteeg 1 in Gieten. 

De overeenkomst is gedurende deze periode ook te 
raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen 
& bouwen’/’Bestemmingsplannen’/’ln procedu-
re’/’Ontwerp’), als bijlage van het ontwerp bestem-
mingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’. Tegen de 
anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of 
beroep open.

Met vriendelijke groet,
Het college van de gemeente Aa en Hunze, 

namens deze,
E.A.A. van Dam, team Ruimtelijk beleid



                                          

                      

                                        

                                       

2 maart 2019

Zaal open: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uur

Dorpshuis het Markehuis



 



 

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.


