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Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

7|2

18ᵉ Dorpsmaaltijd

omstreken. Elk week staat dit blad weer vol spannende, interessante,
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Cross circuit Gieten

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

nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels.

gymvereniging SGO

• We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
• Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl
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Uitvoering
Crescendo

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.

CONTACT
SGO Grolloo

PERSONEN

Volleybal

Hilbert Stel | Voorzitter
voorzitter@sgogrolloo.nl
06-24929295

Annelies Klaassen | Senioren
volleybal@sgogrolloo.nl
0592-269634

Hiske Andriessen | Secretaris
secretaris@sgogrolloo.nl

Richard Heling | Jeugd
volleybal@sgogrolloo.nl
06-51575705

Edwin Smit | Penningmeester
penningmeester@sgogrolloo.nl
Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564
Emke de Weerd | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl
Arjen Zeewuster | Sponsoring
sponsoring@sgogrolloo.nl
Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

Voetbal
Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl
Mariska Jagt | Jeugd
jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
0592-501394
Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl
06-53603997

Gymnastiek

Loopgroep

Marieke Schamper
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-51196888

Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl

Albertien Jansen
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpsmaaltijd
> He’j ’t al heurd? door Bas Luinge

Dorpsmaaltijd
Dat belooft weer een gezellige boel te worden op 7 februari! Totaal hebben zich opnieuw 60 personen
aangemeld voor de 18e dorpsmaaltijd. Aanmelden is nu niet meer mogelijk.
De inloop is vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint om
18.00 uur en eindigt om ongeveer 19.30 uur, zodat
voor iedereen de avond over is om anders in te
vullen.
De kosten van de maaltijd zijn € 5,- excl drankjes,
voor kinderen € 3,-.
Het menu is bekend; we eten van lokale bodem!
Wij verheugen ons op een gezellige ontmoeting
en lekker eten.
Voor vragen: Eldina Everts (0592-501500).

He’j ’t al heurd?
Hond - door Bas Luinge
Met een stuk of zes vrijwilligers heb wij een bomgat

Toen ik de tweede dag van ‘t opknappen, tegen de

oet de tweede wereldoorlog opknapt in ‘t staotsbos

klok van dree uur in hoes kwam, wol Geertje, mien

bij oes in Grol. ‘t Gat, dat an ‘t fiets en wandelpad

vrouw graog da’k der daolijk oet gung met oeze hond.

leg, zag der niet meer oet, was in de loop der jaoren

Volgens heur was der wat niet goed met Tessa, ze was

volgruit met opslag, denneboompies, barkeboom-

onrustig. ‘Nou, dat miende ik gister ok al. Maor daor

pies, gras. Van alles stun der in en wij wolden dat

he’k verder gien aandaacht an besteed, maor non jij

‘t weer zichbaor weur veur wandelaors en fietsers.

‘t zegt, kan wel is zo wezen’, zee ik. Nao de thee bin’k

Een behoorlijke, maor mooie klus hew der an had.

met Tessa naor ‘t bos gaon. Ik zag daolijk dat der

Gelukkig weurden wij bijstaon deur staotsbosbeheer.

inderdaod iets niet in de haok was. ‘t Hondtie was, in

Aal ‘t materiaol dat wij neudig hadden, was van heur

tegenstelling tot aans, niet veuroet te branden. Leup

ofkomstig. Ok de opslag weur daolijk ofvoerd. Twee

ik aans wel een uur met Tessa, wat ze mooi vun, dat

daogen bew bezig west en toen zag ‘t gat der weer

was...

schitterend oet. Staotbosbeheer hef der een bordtie
bij zet met opschrift.

			

...Lees verder >

Vervolg > He’j ’t al heurd?
Hond - door Bas Luinge
> ... non hoogoet een kwarteer en toen was ze niet

Ik vertelde heur wat as der gebeurd was. Geertje sleug

meer in staot um te lopen. Toch gung ze evenpies

de handen veur de ogen en zee ‘ik bin al een dag of

laoter in de poepholding zitten, um nog wat kwiet

dree een kluwen grieze breiwol kwiet, lag op ‘t kassie

te worden. Maor dat gung niet vanzölf, ze mus der

naost de deur’. Wij hadden gien tied meer te verliezen.

behoorlijk veur warken.

Op naor de dierenarts.

‘t Duurde mij te lang en ik heb evenpies keken of der

Der weur een röntgenfoto maokt en inderdaod zat

ok wat kwam. Met veul pien en muite kwam der een

der een kluwen breiwol van 75 meter in ‘t hondtie, en

keutelie oet. Volgens mij zat daor een stukkie draod of

was al verdield deur ‘t hiele lichaom. De maog en de

zuks wat in. Ik keek nog wat beter en zie dat der al

daarms zatten hielemaol vol. Volgens de dierenarts

zeker tien centimeter breiwol oet ‘t hondtie kwam.

was der maor ien optie um ‘t leven van Tessa te

Der was maor ien oplössing Tessa verlössen van dat

redden en dat was een operaotie. Gelukkig is de

stukkie breiwol. ‘t Bleef niet bij een stukkie, veur da’k

operaotie goed oflopen en Tessa is al bijnao weer

der op verdaacht was a’k aacht meter breiwol te

de olde.

pakken. Deurtrekken leek mij niet verstandig. An
‘t hondtie vernam ik, dat ‘t zeer dee. Ik heb mien

Virtien daogen laoter kwam de dierenarts langs,

buusmes pakt en heb ‘t deursneden. Tessa he’k op de

um nog evenpies naor Tessa te kieken en hie har de

aarm nummen en bin der met hen hoes lopen.

rekening ok maor metnummen, 1600 euro, mussen

Geertje zag oes ankommen en schruk. ‘Waorum

wij betaolen. Man wat har Geertje daor een breiwol

draog jij de hond’, vreug ze?

veur kunnen kopen.

COLUMN

LUKAS KOOPS

Boekenkast

Boekenkast
De afgelopen weken heb ik eindelijk mijn boeken-

Je hoeft geleende boeken zelfs niet eens

kast eens opgeruimd. Lastig. Welke boeken bewaar

terug te brengen. Je mag ook een ander boek

je en wat doe je weg? Nogal wat boeken staan

in ruil teruggeven. En geen uitleentermijn of

tientallen jaren in de kast, de kans dat je ze herleest

administratief gedoe. Prachtig. Niks dan lof

is klein en toch kun je er geen afstand van doen.

voor dit initiatief. Natuurlijk zijn er wel een paar

Terwijl ik ze in mijn handen heb denk ik terug aan

spelregels. Logisch bijvoorbeeld dat een boek ‘heel

de verplichte boekenlijst op de middelbare school.

en compleet’ moet zijn. Opvallend criterium is dat

Die boekenlijst vormde de basis voor het mondeling

de boeken ‘niet controversieel of aanstootgevend’

examen. En niet alleen dat. Je raakte via die lijst

mogen zijn. Dat leidt bij mij onmiddellijk tot de

enigszins wegwijs in de wereld van de literatuur en

vraag wanneer dat het geval is. En of het niet een

leerde boeken kennen die je de rest van je leven zijn

onmogelijke taak is voor de vrijwilligers om dat te

bijgebleven, zeker als je een leraar had die er

beoordelen. Ik zou het in ieder geval niet graag

enthousiast over vertelde.

willen doen. Columns over seks, God of het
koningshuis leiden vaak tot rumoer. Vooral als ze

In de bibliotheek waren destijds bepaalde boeken

expliciet en kritisch zijn. Gevaarlijke onderwerpen

erg populair. Ze werden letterlijk stukgelezen. Niet

dus. Komen boeken waarin deze thema’s zich op

alleen omdat ze zo dun waren en daarom bij uit-

een bepaalde manier aandienen het Dorpshuis niet

stek geschikt voor de lijst. Ze hadden beduimelde

in? Ik las onlangs een gruwelijk gewelddadig boek

omslagen. Je kon zien dat bepaalde pagina’s extra

over de koloniale oorlog in Indië. Kan zo’n boek wel

vaak opengeslagen waren. Jan Wolkers, Jan Cremer,

in de kast? Er zijn veel boeken geschreven die je

Maarten ’t Hart, Gerard Reve. Wie kent ze niet. De

gemakkelijk controversieel kunt verklaren, terwijl

boeken waren controversieel. Omdat er veel seks

ze voor de lezer verrijkend zijn. Dat is altijd al zo

in voorkwam. Omdat het over homoseksualiteit

geweest. Madame Bovary, De duivelsverzen, Lady

ging. Omdat er afgerekend werd met het geloof. Het

Chatterley’s lover. Zomaar een paar voorbeelden.

waren waardevolle boeken. Omdat ze prikkelden.

Wereldliteratuur, maar controversieel. Waarom moet

Omdat ze aanzetten tot nadenken. Omdat grenzen

de ene lezer bepalen wat wel of niet geschikt is voor

werden verlegd. Omdat ze getuigden van een nieu-

een andere lezer? Ik benijd die vrijwilligers niet.

we tijd en lezers konden helpen bij het maken van
persoonlijke keuzes in het leven. Ook dáárvoor zijn

Toch eens even kijken of ik nog wat in de kast heb

boeken toch bedoeld?

staan om naar het Dorpshuis te brengen. Moet wel
geschikt zijn natuurlijk.

In Grolloo is (alweer) een waardevol initiatief
geboren. Er komt een grote boekenkast in het
Markehuis waar iedereen straks boeken kan lenen
en boeken kan inbrengen.

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen, programma en verslag volleybal
> Programma voetbal

Uitslagen en programma volleybal
N.V.C. HS 1

-

S.G.O. HS 1		

1–3

Programma zaterdag 9 februari

S.G.O. DS 1

-

Smash DS 5		

1–3

11:30 uur

S.G.O. N4 1

-

Actief N4 2

S.G.O. HS 2

-

vv Rolde HS 2		

3-1

12:00 uur

S.G.O. N4 1

-

Sudosa Desta N4 7

		

Sporthal:

Programma vrijdag 8 februari

				Leek

20:30 uur

VIOS/R DS 1

-

		

Sporthal:

De Marse, Ruinen

S.G.O. DS 1

		Vertrek:		Ouders regelen			
		Vervoer:

		Vertrek:		Onderling regelen

		

		Vervoer:

12:30 uur

Onderling regelen

AFC HS 1

		Sporthal:

-

S.G.O. HS 1

Steegdenhal,

				Appelscha

Ouders regelen

Sudosa Desto MB 7

		Sporthal:
21:00 uur

Sportcentrum Leek,

- S.G.O. MB 1

Olympus, Assen

		Vertrek:		11:30 uur
		

Vervoer:

Familie Heling, Kuiper

				en Dikland

		Vertrek:		Onderling regelen
		Vervoer:

Onderling regelen

			

Vooraankondiging Woensdag 13 februari
19:30 uur

21:15 uur

Invictus HS 1

-

S.G.O. HS 2

		

Sporthal:

Sportzaal Veenhuizen,

S.G.O. HS 2

-

Volop ’69 HS 2

		Aanwezig:

18:45 uur

		

Esther en Sanne

Zaaldienst:

				Veenhuizen

		Scheidsrechter: Richard Heling

		Vertrek:		Onderling regelen

		Bardienst:

		Vervoer:

H2

Onderling regelen

Final four lonkt voor volleybalcupfighters van SGO
Onder het toeziend oog van oud-trainer Teun en dankzij een zeer adequaat wisselbeleid van
coach Peter hebben de heren van SGO op maandagavond 28 januari de kwartfinales bereikt van de
noordelijke volleybalbeker.
Plaats van handeling was de thuisarena van

bekerpot tegen NVC heren 1. Zoals gezegd moest

korfbalgrootheid DOS’46: sporthal De Eendracht in

SGO aanvankelijk wat wennen aan de ruime

Nijeveen dus. Na een wat weifelende start wist SGO

sporthal en felle lampen. Ook de ‘Braziliaanse

de bekerwedstrijd aan het eind van de tweede set

toverbal’ droeg niet echt bij aan de kwaliteit van het

te laten kantelen en knap met 3-1 over de streep te

spel van de gasten. De eerste doorgang ging dan ook

trekken. Folkert ontbrak deze avond, maar de rest

verloren met 25-19.

van de herenselectie was present voor deze

				

...Lees verder >

Vervolg > Final four lonkt voor volleybalcupfighters van SGO
Onder het toeziend oog van oud-trainer Teun en dankzij een zeer adequaat wisselbeleid van...
In het tweede bedrijf kreeg SGO wat meer grip op

SGO antwoordde met een sterke opslagserie, kwam

de taaie tegenstander die met name verdedigend

weer langszij en ging er zelfs op en over. Nog gaven

weinig steken liet vallen. Beide teams waren aan

de ervaren Nijeveners zich niet gewonnen en het

elkaar gewaagd en het bleef dan ook spannend tot

leek even weer echt spannend te worden. Martin

het laatste punt. NVC kreeg een setpunt voor 2-0 in

mepte in de slotfase echter een paar ballen hard

sets, maar SGO werkte dat overtuigend weg en sloeg

binnen en een lepe lepelbal zorgde voor 24-20 en die

zelf even later wel toe door de set met 26-24 te win-

tik kwam NVC niet meer te boven. De ploeg maakte

nen. De strijd was dus weer geheel open en ook in

nog wel een punt, maar moest zich daarna alsnog

set nummer drie zat er weinig krachtsverschil tussen

gewonnen geven: 25-21 voor SGO!

beide zestallen. Rudie nam de honneurs op spelverdeling even waar en deed dat prima. Naarmate

De volgende halte in de beker is inmiddels ook

de set vorderde wist SGO een gaatje te slaan en die

bekend, want Steenwijkerwold H1 is dan de

voordelige marge kwam niet meer in gevaar. De set

opponent. Zij waren zo vriendelijk om NOK/BEO uit

werd met 25-21 gewonnen en de gasten hadden dus

Oudemirdum klop te geven zodat de groen-zwarte

nog een setje nodig om de kwartfinales te bereiken.

brigade van coach Peter Suurd niet naar de parel

Dat ging echter niet zonder slag of stoot. De

van het exotische Gaasterland hoeft af te reizen.

thuisploeg richtte zich nog een keer op in de

Combitickets zijn binnenkort beschikbaar!

vierde set en nam daarin een 15-10 voorsprong.

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

09-02-19

09:45

Be Quick 1887 JO10-1

SGO JO10-1

HAREN GN

09-02-19

09:00

ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO8-1

SGO JO8-1

ROLDE

16-02-19

09:00

SGO JO10-1

GRC Groningen JO10-1

GROLLOO

16-02-19

10:30

SGO JO10-2

Fit Boys JO10-1G

GROLLOO

16-02-19

10:00

SGO JO8-1

BEW JO8-1

GROLLOO

Wedstrijdprogramma senioren
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

10-02-19

10:00

SVDB 1

SGO 1

EKEHAAR

Wedstrijdprogramma senioren zaal
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

08-02-19

22:00

ACV 4

SGO 1

ASSEN

11-02-19

21:00

SGO 1

Potetos 7

BORGER

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Nieuws na de veiling - Uniek concert AJPlug in kerk Grolloo.
> Ontwerpbestemmingsplan Vredenheimseweg Grolloo

Veilingactie Grolloo Springlevend
		 Uniek concert AJPlug in kerk Grolloo
Eén van de acties voortkomend uit de Veiling Grolloo Springlevend 2018 was het bijwonen van een
concert van AJPLUG in het historische kerkje van Grolloo. De honderd kaarten waren binnen enkele
dagen na de veiling helemaal uitverkocht.
Geheel belangeloos en tot grote vreugde van de

kerk van Grolloo. Na afloop vonden de AJPLUG-cd’s

veilingcommissie had deze, in Grolloo woonachtige

gretig aftrek en werd er nog lang nagesproken en

blues-band, zich hiervoor spontaan aangeboden. In

geappt over dit nu al legendarische concert. Met

prima overleg met de medewerkers van de kerk werd

grote tevredenheid kijkt de Veilingcommissie Grolloo

2 februari 2019 hiervoor vastgelegd.

Springlevend terug op het evenement, de enthousiaste toeschouwers en de heel plezierige samenwerking

Wel moest de kerk nog wat worden aangekleed met

met de medewerkers van de kerk. Bedankt dat er

licht en geluid. De jeugdsoos stelde de lichtinstallatie

zoveel mensen bij wilden zijn. En de opbrengst gaat

beschikbaar en Bertus Reinders bood spontaan aan

helemaal naar het Dorpshuis.

deze te installeren en op de avond zelf te bedienen.
En zo laat ons dorp weer zien waar de kracht ligt; in

Nader bericht vervolgactiviteiten:

de samenwerking met elkaar.

Op 2 maart vindt het volgende Veiling-evenement
plaats, namelijk het huiskamerconcert van Egbert

Om half acht kwamen de eerste kaarthouders al

Meijers bij Eva & Luuk Kingma. Aanvang 20.00 uur.

binnen. Rond acht uur zat de kerk heel gezellig vol en

Hiervoor zijn geen kaarten meer beschikbaar.

kon Johan Derksen de aftrap doen. Daarna was het

Op maandag 25 maart zal Jan Germs (Huus van de

de beurt aan de band. Gezeten op 4 barkrukken

Taol) in het Markehuis optreden.

vanuit het Markehuis speelde de band, aangevuld
met de in pop-kringen (o.a. bij Don Henley, Dooby

Nog ter aanvulling: Op de veilingdag zelf zijn

Brothers, Malcolm Mc Donald) ) hoog aangeschreven

destijds blauwe lotnummers verkocht met daarop

mondharmonicaspeler/ toetsenist Tollak Ollestad de

“Jan Germs”. Die gelden als entreekaartje voor deze

laatste cd. “Barefoot , the Grolloo takes” op prachtige

avond. Er zijn nog wél enige kaarten á € 7,50 via

wijze helemaal af, aangevuld met gouden oude

veiling@grolloospringlevend.nl te koop. Wel geldt:

versies van “All right now”(Free-nummer) en “Bobby

vol = vol. Voor de activiteit “Flint” van Egbert Meijers

Mc Gee” (Janis Joplin). Er werd volop meegezongen

wordt nog een passende datum gezocht. We laten dat

en geklapt. Xandra Plug, Klaas Kuijt, Guy Smeets en

zo snel mogelijk weten.

eerder genoemde Tollak speelden voor wat ze waard
waren in deze locatie. En wat een geweldig

Wordt vervolgd,

stemgeluid en gitaarsolo’s vulden deze avond de

de Veilingcommissie Grolloo-Springlevend 2018.

Ontwerpbestemmingsplan Vredenheimseweg Grolloo
Van 1 december 2016 tot en met 25 januari 2017 is inspraak verleend op het bovenvermelde
voorontwerp bestemmingsplan, dat ziet op extra woningbouw aan de Vredenheimseweg te Grolloo
ten opzichte van wat nu al volgens het bestemmingsplan mogelijk is.
Er is nu nog slechts sprake van 3 nieuwe vrijstaande

Ontwerp bestemmingsplan

woningen en de bestaande woning Vredenheim-

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze

seweg 1. Dat betekent nog wel een toename van 2

maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de

vrijstaande woningen ten opzichte van wat nu al

Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de

mogelijk is in het bestemmingsplan Buitengebied.

Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en

In 2018 is het plangebied van eigenaar gewisseld.

IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ met ingang

De nieuwe eigenaar/ontwikkelaar Stoffers B.V.

van 24 januari 2019 gedurende zes weken tijdens

heeft een nieuwe verkavelingsschets aan het

openingstijden ter inzage ligt bij de centrale

college en de raadscommissie (15 februari 2018)

publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1

gepresenteerd. De verplaatsing van de ijsbaan wordt

in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is

nu in het ontwerp bestemmingsplan geprojecteerd

gedurende deze periode ook te raadplegen op

op een locatie tussen de Vredenheimseweg en

www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen & bouwen’ /

De Pol. Het ontwerp bestemmingsplan sluit daar

Bestemmingsplannen’ / ‘ln procedure’ / ‘Ontwerp’)

op aan. Het ontwerp bestemmingsplan is de

en op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentifica-

volgende versie van het bestemmingsplan die ter

tienummer NL.IMRO.1680.GRWBVREDENHEIMSE-

inzage wordt gelegd. Nadat het ontwerp

WG-OB01).

bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, kan het
college het bestemmingsplan ter vaststelling

Het ontwerp bestemmingsplan maakt een andere

aanbieden aan de gemeenteraad.

ruimtelijke invulling mogelijk dan het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Woningbouw Vredenheimseweg

Tussen het voorontwerp en het ontwerp zit veel

Grolloo’. Er is nu nog slechts sprake van 3 nieuwe

tijd. ln de eerste helft van 2017 heeft onderzoek

vrijstaande woningen en de bestaande woning

plaatsgevonden naar de woonbehoefte in Grolloo.

Vredenheimseweg 1. Dat betekent nog wel een

Vervolgens hebben de ontwikkelaars van zowel de

toename van 2 vrijstaande woningen ten opzichte

locatie Lienstukken-Zuid (Stoffers) als Vredenheimse-

van wat nu al mogelijk is in het bestemmingsplan

weg (Agriforest) overleg gevoerd over de plannen in

Buitengebied. Ook voorziet het ontwerp bestem-

relatie tot dit woonbehoefte onderzoek. Dit heeft erin

mingsplan in een verplaatsing van de ijsbaan naar

geresulteerd dat beide locaties nu door Stoffers B.V.

een locatie tussen de Vredenheimseweg en De Pol,

ontwikkeld zullen worden. Het toenmalige college

omdat op een deel van de bestaande ijsbaan wo-

heeft in januari 2018 een positieve grondhouding

ningbouw gepland is.

aangenomen met betrekking tot de door Stoffers
B.V. in december 2017 aangeleverde plannen. Op 15

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan

februari 2018 heeft Stoffers B.V. zijn plannen in een

een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een

openbare vergadering van de raadscommissie

zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de

gepresenteerd. Op 23 januari a.s. wordt het

gemeenteraad naar voren brengen.

volgende in zowel De Schakel als de Staatscourant
gepubliceerd:

				

...Lees verder >

Vervolg > Ontwerpbestemmingsplan Vredenheimseweg Grolloo
Van 1 december 2016 tot en met 25 januari 2017 is inspraak verleend op het bovenvermelde
voorontwerp bestemmingsplan, dat ziet op extra woningbouw aan de Vredenheimseweg te Grolloo
ten opzichte van wat nu al volgens het bestemmingsplan mogelijk is.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan

het verplichten tot verplaatsing van de ijsbaan zoals

de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460

beoogd in het ontwerp bestemmingsplan.

AB Gieten. Degenen die een mondelinge zienswijze
willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden

De anterieure overeenkomst ligt met ingang

na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via

van 24 januari 2019 gedurende zes weken

telefoonnummer (0592) 267 743.

tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale
publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1

Anterieure overeenkomst

in Gieten. Tegen de anterieure overeenkomst staat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa

geen bezwaar of beroep open.

en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in
art. 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Met vriendelijke groet,

bekend dat zij voor het bestemmingsplan

Het college van de gemeente Aa en Hunze, namens

‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg

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

Grolloo’ een anterieure overeenkomst ex artikel
6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. In 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 overdracht van het
openbare gebied na realisatie van de woningen en

Zaterdag 9 FEBRUARI 2019
presenteert TOG Grolloo:

DE GEWELDIGE DOKTER PAUL
een klucht in drie bedrijven
geschreven door Henk Roede

café Hofsteenge Grolloo; aanvang 20:00 uur
(zaal open vanaf 19.00 uur)

Vol enthousiasme begint Dokter Paul aan zijn eerste werkdag als dierenarts in de
praktijk die hij heeft overgenomen. Hij komt er echter al snel achter dat er vreemde
zaken gebeuren. Zijn voorganger, dokter Van Meulen, weet daar alles van, maar heeft
dit ‘vergeten’ te vertellen aan Dokter Paul. Ook de assistente Liesbeth weet van niets,
maar dat is maar beter ook…
Kortom: verwarring en chaos alom. Komt het ooit weer goed….?
_____________________________________________________________________

2 maart 2019

Zaal open: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur
Dorpshuis het Markehuis

• 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

