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REDACTIE SPORTBLAD

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

> Boerderij De Pol 6
> Berichten van de dorpscoordinator

Boerderij De Pol 6
Aanvraag vergunning om te slopen

Af en toe hebben wij u bericht over de ontwikkeling 
van onze plannen met de boerderij aan De Pol 6.
De eerstvolgende stap die we willen zetten, is het 
slopen van het pand. In de boerderij is asbest 
verwerkt, dus dat heeft iets meer voeten in aarde. 

Onlangs is een asbestinventarisatie gemaakt en
één dezer dagen is de aanvraag voor de 
omgevings(=sloop-) vergunning bij de gemeente 
ingediend. Deze aanvraag zal binnenkort ter inzage 
worden gelegd en een ieder die belangstelling heeft, 
kan deze inzien.

Daarnaast zijn we nu bezig met het (laten) maken 
van idee schetsen over de terreininrichting. Zo gauw 
daarover meer bekend is, laten we weer ons horen 
(lezen). 

Hebt u vragen, neem dan gerust contact met ons op:
Grietje Bruins
06-31958142 | g.bruins@planet.nl
Jan Postema
06-51470705 | jan.postema53@gmail.com
Roelof Dilling 
06-22408751 | rdilling@kpnplanet.nl

SGO Grolloo organiseert op woensdag 4 september de Algemene Leden Vergadering.

Berichten van de dorpscoördinator
We hebben genoeg te beleven gehad.

Workshop dikke dames schilderen
Op zaterdagmiddag 29 juni vallen de mussen dood 
van het dak, maar wonder boven wonder is het in 
de toneelzaal van Het Markehuis goed uit te hou-
den. Het is daar weliswaar 23 graden, maar dat is 
altijd nog 10 graden minder dan buiten en zeker ook 
minder dan in de meeste huiskamers. Tien deelne-
mers maken een prachtig schilderij onder leiding 
van workshopleiders Piet en Rika Krol. Waar in het 
begin de kwast heel voorzichtig aaiend over het 
paneel ging, waren de meesten na een paar uur al 
veel driester. En zoals beloofd ging iedereen met een 
mooi schilderij naar huis. Weinig dikke dames 
overigens, veel kleurige dieren. Maar leuk was het! 

Voor herhaling vatbaar vond iedereen en mogelijk 
gaan we dat in het komende winterseizoen doen.



Vervolg > Berichten van de dorpscoördinator
We hebben genoeg te beleven gehad.

Vakantie Siny
Ik heb vakantie vanaf 22 juli tot 12 augustus. Dat 
duurt nog even, dus mochten er vragen zijn, kunt u 
die voor de vakantie zeker nog stellen. Mocht er in 
mijn vakantie een vervoersvraag zijn, kunt u contact 
opnemen met mijn collega’s. Zij zullen dan iemand 
voor u zoeken. (0592 245 924) Geef bij de telefoniste 
aan dat u vervoer nodig hebt vanuit Grolloo, zij 
verbindt u dan door met de juiste persoon. (of u 
wordt terug gebeld).

Ouderenontmoetingsavond Hippisch Holtrijk
Het regent een beetje als de voorbereidingen 
gaande zijn voor de ouderenontmoetingsavond. 
Daar zijn we blij mee, maar toch ook weer niet... 
Instructies voor de dames die naar de 
Kruisboomlaan zullen komen: thuis blijven als het 
regent, anders ben je al nat voor je er bent. Het blijkt 
niet nodig. iedereen komt droog over en hoewel het 
niet warm is buiten, is het in de tent goed toeven. 

Kachels, kussentjes en dekentjes, niemand hoeft 
het koud te hebben. Mooi zicht op de ring waar het 
allemaal gebeurt. De koffie bij ontvangst en even 
later de soep met broodjes gaan er goed in. En later 
de hapjes en drankjes en de advocaat met slagroom 
ook. 

En later een spontane actie van de ijsverkoper op 
het terrein, zij geeft iedereen een ijsje. En ook dat 
gaat er goed in. Iedereen heeft plezier met elkaar 
en geniet van de paarden. Alom protest als we rond 
halfnegen voorstellen om de terugreis aan te 
vangen. Niks er van, we wachten op  het hoogtepunt 
van de avond: de mennende kinderen. Geweldig 
om te zien. De enige klacht van de avond: we heb-
ben het gewoon te druk met eten en drinken en 
genieten... Hartelijk dank voor de organisatie en de 
gemeente Aa en Hunze, Impuls Welzijn en Mobivit 
in Schoonoord die met een financiële bijdrage deze 
avond mogelijk hebben gemaakt.



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Fitness in de zomervakantie
> Groots Dorpssportevenement
> Omloop Grolloo weer een groot succes

Datum Tijd Activiteit Wie/waar

1 sep 11:00 uur Dorpssportevenement

22 sep 08:30 uur ATB-tocht vanafMarkehuis

3 okt 17:00 uur 21e dorpsmaaltijd Markehuis

7 nov 17:00 uur 22e dorpsmaaltijd Markehuis

12 dec 17:00 uur 23e dorpsmaaltijd Markehuis

31 dec 10:00 uur Oliebollenactie

2020

6 feb 17:00 uur 24e dorpsmaaltijd Markehuis

8 feb 19:00 uur Gymnastiekuitvoering Markehuis

5 mrt 17:00 uur 25e dorpsmaaltijd Markehuis

Fitness in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kan er steeds gefitnest worden. Soms zal er vanwege vakantie geen 
begeleiding zijn, maar vaak zullen Marije, Kevin, Naomi en Carolien wel aanwezig zijn. 

Hun afwezigheid wordt steeds aangegeven op het 
prikbord in de fitness-ruimte. Zo heeft Carolien haar 
vakantie van 11 t/m 28 augustus. 

Buiten de uren met begeleiding is sporten ook mo-
gelijk; even sleutel halen bij Roelof.

De dagen en tijden met begeleiding zijn:
Maandagavond  Marije   18:00 – 20:00 uur
Woensdagmorgen Kevin   08:30 – 11:00 uur
Donderdagavond Naomi   18:00 – 20:00 uur
Vrijdagmorgen  Carolien 08:30 – 11:00 uur

A.s. donderdagavond 11 juli verzorgt Naomi een 
bootcamp les. Geïnteresseerde niet-leden zijn ook 
van harte welkom om een keertje mee te doen.

Belangstelling voor de fitness? Kom eens langs om 
kennis te maken! SGO biedt gelegenheid om 3x gra-
tis mee te trainen.

Fitness bij SGO: Gezond en Gezellig!



Groots Dorpssportevenement
Op zondag 1 september organiseert SGO een groot Dorpssportevenement als aftrap 
voor het nieuwe sportseizoen. 

De opzet is vergelijkbaar met het evenement dat 
werd gehouden in kader van de afsluiting van 
Sportdorp Grolloo en Omstreken in het najaar 
van 2017. De organisatie is in handen van de 
supportersvereniging van SGO waarin Sportdorp is 
opgegaan. Onze voorbereidingen zijn intussen in 
volle gang. 

Ons motto is een gezellige dag voor en met deel-
name van iedereen, jong en oud. De Olympische 
gedachte staat voorop: meedoen is belangrijker 
dan winnen. 

Teams
Uitgangspunt is een team per straat (of combinatie 
van straten). Van elke straat is er intussen een 
contactpersoon (zie hieronder). 

Ook hopen wij dat vanuit Schoonloo één of meer 
teams zullen deelnemen. Is jouw straat hierboven 
niet genoemd, woon je buiten Grolloo en ben je 
betrokken bij SGO of bij het dorp meld je dan aan 
bij één van ondergetekenden. Dan proberen we een 
extra team te vormen. De contactpersonen zorgen 
voor een (of meer?) team van hun straat. Mooiste (en 
meest praktisch) is natuurlijk dat iedereen zelf het 
initiatief neemt en zich aanmeldt bij de contactper-
soon. Dus wacht niet af tot je gevraagd wordt, maar 
meld je aan bij de contactpersoon in jouw straat!!

Locatie
De activiteiten vinden plaats op het sportveld en bij 
en in “Het Markehuis”. Dit is mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

 Teams Contactpersoon

1 Amerweg Buiten/   Elperstraat Willie Ebbinge

2 Vredenheim Alie Jobing

3 Papenvoort Ted Zuidgeest

4 Oostereind Markwin Jagt

5 Hoofdstraat/  Rolderstraat Corine vd Heide

6 Hofakkers Margriet Dilling

7 Amerweg Binnen Diana Leeuwerik

8 Middenstreek/ Voorstreek Richard Heling en Klaas Tuinstra

9 Zuiderstraat/ Schoolstraat/ Heetlagendijk Gert Jan Hietbrink

10 Schoonloërstraat Inge Matthezing

11 Kruisboomlaan Kirsten Rosien

12 Lienstukken Fokelina Zoelman Fred Jansen

13 Schoonloo



Vervolg > Groots Dorpssportevenement
Op zondag 1 september organiseert SGO een groot Dorpssportevenement als aftrap 
voor het nieuwe sportseizoen. 

Locatie
De activiteiten vinden plaats op het sportveld en bij 
en in “Het Markehuis”. Dit is mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Catering
We starten om 11 uur met een grote dorpsbrunch.

Kosten deelname
Aan deelname, incl brunch zijn geen kosten 
verbonden! De drankjes zijn voor eigen rekening.

Vervoer
Voor wie dat wenst kan vervoer worden geregeld. Bij 
aanmelding graag doorgeven aan de 
contactpersoon van de eigen straat

Sport, spel, inspanning en ontspanning en vooral 
veel plezier!

Davina, Eldina, Emke, Gerrit, Gert Jan, Piet, Roelof

Activiteit Onderdeel Deelnemers per straat 1

Sport- en spel carrousel Jeu-de-boules 2 3

Volleybal 3 4

Fitness 2

Walking Voetbal 4 3

Badminton 2

Koersbal 2 2

Cup-spel 2 of 3

Centrale activiteiten Loopfietsrace (tot 4 jaar) Alle kinderen jonger dan 4

Stoelendans (4-12 jaar) Alle kinderen van 4-12

Stilettorun 1 per straat

Oberrace 1 per straat

Tijd Activiteit

11:00 uur Start dorpsbrunch

12:00 uur Start sport- en spel carrousel

15:00 uur Start centrale activiteiten

16:00 uur Afsluiting

Programma – globale tijdsindeling

Sport- en spel-activiteiten (onder voorbehoud

1. Elke deelnemer mag vaker dan 1x aan een spel deelnemen

2. 1 teamlid onder de 20 jaar

3. Maximaal 1 nevobo speler (volleybalbond) en minimaal 

 1 speler onder de 16 (mag nevobo speler zijn)

4. 1 teamlid jonger dan 16, 1 teamlid tussen 20 en 50 jaar en 

 1 teamlid ouder dan 50.

Deze regels zijn opgesteld vanuit de Olympische gedachte. Lukt het niet 

om aan een regel te voldoen, dan zoeken we naar een oplossing of gaan 

soepel om met de regel.



Omloop Grolloo weer een groot succes
(Foto’s Bertus Reinders Grolloo, meer foto’s zie www.omloopgrolloo.nl )

Afgelopen zaterdag 6 juli vond de 27ste Omloop 
Grolloo plaats. De 27ste Omloop met een nieuwe 
hoofdsponsor Heling & Partners. Het was voor de 
omloop een bijzonder weertype, bewolkt, lichte 
regen en 19 graden. Het parcours lag er keurig bij, 
het veld was, als vanouds, weer ingericht om dit 
loopfestijn tot een succes te maken.

Crescendo bracht de stemming er goed in en 
speelde vrolijke aanstekelijke muziek.Ideale 
omstandigheden voor publiek en lopers.
Wethouder Bas Luinge was de gehele middag 
aanwezig en vervulde op een zeer professionele 
manier een veelheid van taken. Hij loste de 
startschoten, hij moedigde aan, sprak vele 
deelnemers, prees de winnaars en reikte de prijzen 
uit. 

Om twee uur was het zover, het eerste startschot 
voor de wedstrijd over 1200 meter voor de jeugd 
van 10 t/m 12 jaar. Jasmijn Lamberink kwam bij de 
meisjes als winnaar over de streep, gevolgd door 
Charlotte Mars uit Grolloo als tweede en Jet Bosch 
als derde. Bij de jongens werd Daan Eschendaal de 
winnaar, Heiko Maters werd tweede en Jelte Jagt 
werd derde. Vanuit Grolloo kwam Charlotte Mars als 
eerste meisje in deze categorie over de streep. Bij de 
jongens was Heiko eerste, Jelte tweede en 
Tycho Andriessen verdienstelijk derde. Bij de 6 t/m 
9-jarigen was Tim Zweers de winnaar bij de jongens, 
Robin de Boer werd tweede en Julian Driehuis uit 

Grolloo werd knap derde. Het Grolloër klassement 
werd dus aangevoerd door Julian, zijn broer Thijs 
werd tweede en Liam Vink werd derde. Bij de 
meisjes van 6/ 9 jaar werd Linde Warringa uit Grolloo 
eerste, daarna kwam Mara Vink, ook uit Grolloo, als 
tweede en Saline Wanninge als derde over de streep.
Voor het Grolloër klassement was het duidelijk, 
Linde was eerste, Mara werd tweede en Luan 
Beijering verdienstelijk derde. 

Om half drie stond de peuter- en kleuterloop op het 
programma, de wedstrijd waar het gehele jaar door 
eenieder naar wordt toegeleefd. Hier worden 
talenten gescout, hier loopt de toekomst. Na het 
startschot door onze wethouder kostte het de 
hazen, Teja Venema en Jan Postema, veel 
moeite om de meute in toom te houden. Bij de 
verzorgingspost kregen alle kinderen een beker 
ranja om goed voorbereid het laatste deel van de 
wedstrijd in te gaan. Toen de hazen op 100 meter 
voor de finish een ieder vrij baan gaven was er dan 
ook geen houden meer aan. In een enorm tempo 
stoof een ieder weg richting de eindstreep. Het 
spektakelstuk van de omloop waar een ieder erg van 
geniet. Je zou er een middag vullend programma 
mee kunnen maken.



Vervolg > Omloop Grolloo weer een groot succes
(Foto’s Bertus Reinders Grolloo, meer foto’s zie www.omloopgrolloo.nl )

Nadat wethouder Bas Luinge de prijzen aan de 
jeugd had uitgereikt begon de aanloop naar de 
seniorenwedstrijd over 10 km en 4 mijl (6,4 km). 
De warming-ups werden zorgvuldig uitgevoerd. 
Bij sommigen een heel ritueel, bij anderen gezellig 
bijkletsen.

Om drie uur loste wethouder Bas Luinge het 
startschot. Een mooie, maar zware, wedstrijd 
begon. Eerst over Camping de Berenkuil, daarna via 
Vredenheim en Elperweg naar de vijfsprong, hier 
splitsten zich de 10 km en de 4 mijl. De 4 mijl ging 
over het fietspad het bos in en had zijn keerpunt bij 
de parkeerplaats voor de fietsbrug en keerde over de 
weg weer terug naar de vijfsprong om daarna via de 
Elperweg en zandpad richting de finish te gaan. 
De 10 km ging via de vijfsprong richting het keerpunt 
bij de (voorheen) kadaverbak en ging daarna linksaf 
het bos in voor een zeer zwaar gedeelte over 
zandpaden, het gedeelte achter het ven was zeer 
lastig, mul met een modderig bovenlaagje. 
Daarna via het fietspad richting de fietsbrug en na 
de fietsbrug over de weg terug naar Grolloo waar op 
het sportpark de finish lag. 

De 10 km wedstrijd werd, overall, bij de dames ge-
wonnen door Lisa van der Mast uit Rolde in een tijd 
van 42:03 minuten.

Bij de mannen was Piet Wiersma uit Wildervank met 
een tijd van 33:49 minuten de winnaar. De 4 mijl 
werd bij de heren gewonnen door Thies Eeltink uit 
Glimmen in een tijd van 22:53 minuten. Bij de dames 
was Amber Poels uit Haren met 28:49 minuten de 
snelste over de 6,4 km.

Het klassement over 10 km van de Loopgroep SGO 
werd bij de heren gewonnen door Kristian Maters 
met een tijd van 38:45 minuten. 

Jeroen Doesburg werd met een tijd van 42:10 
minuten tweede en Gerritjan Moes in 42:17 minuten 
derde.

Bij de dames won Ilon Sandman in een tijd van 55:43 
minuten. Teja Venema werd met 59:01 tweede en 
Mariska Moes-Hink in 59:19 derde.

Het SGO klassement van de 4 mijl werd bij de dames 
gewonnen door Jannie Poortman in 35:49 minuten. 
Lone Lyck werd in 36:52 verdienstelijk tweede en 
Alie Brinkman was met 38:05 derde.

Bij de heren (zie ook de rectificatie in het volgend 
artikel) werd de 4 mijl gewonnen door Stef Lunsing 
in 27:31, Arjen Zeewuster werd tweede in 28: 38 
minuten en Markwin Jagt werd in 29:51 derde.
Prachtige prestaties.



Vervolg > Omloop Grolloo weer een groot succes
(Foto’s Bertus Reinders Grolloo, meer foto’s zie www.omloopgrolloo.nl )

(De uitslagen zijn volledig te vinden op de website 
www.uitslagen.nl)

Wethouder Bas Luinge heeft na afloop alle prijzen, 
met lovende woorden, aan de winnaars 
overhandigd.

Een fantastisch loopfestijn dat mogelijk wordt 
gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers die 
allemaal een topprestatie leveren. Dat mogelijk 
wordt gemaakt door bijdragen van vele sponsoren.
Dat mogelijk wordt gemaakt door een fantastisch 
spelend Crescendo en door de inzet van de EHBO 

(ze hoefden gelukkig niet in actie te komen)
Dat mogelijk wordt gemaakt door een betrokken 
wethouder. Dat mogelijk wordt gemaakt door een 
fantastisch publiek dat zorgde voor de vele 
aanmoedigingen.

Heel veel dank daarvoor.
We hopen dat we op 18 april 2020 weer op jullie 
allemaal mogen rekenen.

De organisatie van de Omloop Grolloo

Rectificatie!
Even iets rechtzetten! Afgelopen zaterdag 6 juli vond de Omloop van Grolloo plaats!

Hierin is iets mis gegaan in het SGO klassement van 
de 4 mijl mannen. 

Stef Lunsing wint deze 4 mijl, helaas is dit in het 
klassement en tijdens de uitreiking niet goed 
gegaan!

Stef kwam binnen in een mooie tijd van 27.31. min.
Hierdoor schuift Arjen Zeewuster op naar de twee-
de plaats met een tijd van 28.38 min gevolgd door 
Markwin Jagt (29.51 min). Roy ten Cate valt hierdoor 
van het podium naar een vierde plaats in de tijd van 
39.50 min.

Excuses voor het ongemak!

Namens het bestuur van de Omloop van Grolloo.



Omloop Grolloo 2019
Persoonlijk record na persoonlijk record...

De omstandigheden tijdens deze editie van de 
Omloop Grolloo waren gunstig, het was fris en er 
viel een klein beetje regen. De lopers van SGO 
profiteerden daarvan, deelden het grootste gedeelte 
van de loop goed in (een aantal gingen wel, zoals 
altijd, te snel weg), wisten soms aan het einde er nog 
een versnelling uit te persen! Het betekende een PR 
voor Kristian, Edwin, Jeroen en Teja. Gerritjan en 
Kevin waren er vlakbij. Onderlinge strijd was er ook 
deze keer weer voldoende, zelfs tot vlak voor de 
finish... Het lukte Jan Postema net niet om Kevin 
voor te blijven. Er stonden 15 lopers van SGO aan de 
start, voor de 10 km en de 4 mijl. De prijsuitreiking 
na afloop was een familie-gebeuren: moeder en 
zoon Maters, moeder en zoon Moes en moeder en 
dochter Sandman.  Alles was weer prima geregeld, 
lopers en hun fans kijken terug op een geslaagde 
editie van de Omloop. Dank voor de organisatie!



COLUMN EGBERT MEIJERS

Zweven

De enorme Festival-tent heeft haar kersrode rokken 
opgetrokken en het hoge dak laten zakken. Vakkundig 
opgeborgen en vertrokken naar een volgende bestemming 
om publiek en artiesten te dienen. Afgelopen week liet ik 
even de beelden van het 4de muziekfestijn in gedachten 
passeren. De vrijdag in ontspannen sfeer met Curtis 
Salgado, Van the Man, ZZ Top. Weerzien met oud-dorpsge-
noten, kennissen, vrienden... Terwijl ik zit na te genieten, 
komt er plotseling een herinnering in me op aan de kermis 
in Grolloo, lang geleden. Het is het jaar 1958. Ik ben een jo-
chie van 10 en zie de opbouw van de zomerkermis, met de 
schiettent en de zweefmolen van de familie Venekamp uit 
Hoogezand op de plek waar nu het borstbeeld van Muskee 
staat. De draaimolen op de klinkers van de Voorstreek. En 
tegen het café van Harm en Grietje de viskraam. Denkend 
aan de kermis hoor ik weer het orgel van de zweefmolen. 
Tulpen uit Amsterdam, De Radetzkymars, Koning Voetbal, 
De klok van Arnemuiden, Over 25 jaar, Valderie, valdera, 
Daar is de orgelman: Ach, wat ’n repertoire... wat een 
herinneringen... Die zondag, na het middageten, hoor ik 
hoe het draaiorgel zijn vrolijke klanken verspreidt. Over 
de Voorstreek, via het modderige aflopende paadje achter 
de boerderij van Jan Jansen, tot bij onze boerderij in de 
Middenstreek. Ik kan de drang in mij niet weerstaan. De 
muziek trekt en ik moet er naartoe. Maar ja, ik heb geen 
cent op zak en de kermis kost je -als je niet uitkijkt- de hele 
inhoud van die ronde, rooie spaarpot van de Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank! Het sleuteltje heeft mijn moeder 
echter veilig opgeborgen. Maar goed ook! Gelukkig 
snapt opa Egbert dat de muziek mij trekt. Op mijn 10de 
verjaardag kreeg ik van opoe en hem een Hohner 
accordeon. Nu geeft hij mij stiekum een gulden en ik mag 
alleen naar de kermis! Niet tegen mam zeggen hoor! 
Opgewonden ren ik langs de woningen van Koerts-
Schonewille, Jansen, Kuipers en Roelfsema naar de 
draaimolen. Ik zie hoe de opzwaaier de bakkies van de 
grote jongens even vasthoudt en dan zwiepen ze met een 
grote boog omhoog en naar voren. Meisjes die ik niet ken, 
zitten met de ruggen tegen elkaar en als de opzwaaier hen 
er weer uitpikt en een zwieper geeft gillen ze van plezier. 
Bijna horizontaal gaan ze, tot de rand van de draaimolen. 

Dat wil ik ook: Zweven, zo hoog als het kan! Een paar grote 
jongens uit het dorp worden zo hoog opgezwiept, dat ze 
met hun voeten de pannen van het dak op het huis van 
Warmelie Hofsteenge raken! Oei! Als dat maar goed gaat! 
Intussen brandt de gulden in mijn hand. Als de draaimolen 
eindelijk stopt komt er een bakje vrij. Gauw spring ik er in 
en doe het kettinkje van het bakje vast. De opzwaaier komt 
langs en mijn gulden verdwijnt in de leren tas op zijn heup. 
Het wisselgeld stop ik veilig diep in mijn broekzak. Dan 
klinkt de bel en begint de molen te draaien. 

Ik zweef langs het orgel, langs het huis van Warmelie, kijk 
de Voorstreek in en dan ben ik alweer aan de voorkant 
naast de schiettent en het café. Het gaat sneller en sneller. 
De opzwaaier grijpt de staalkabel met zijn ene hand en het 
houten zitgedeelte met zijn andere. Ik word even tegen-
gehouden en als hij het bakkie loslaat, schiet ik met een 
zwieper vooruit en omhoog. Mijn benen zijn nog te kort om 
de grond te raken en af te zetten, zoals de grote jongens 
dat doen. Maar ik geniet rondjes lang van het zwaaien en 
draaien en van de vrolijke klanken van het orgel. Het ritje 
in de draaimolen kan me niet lang genoeg duren… Als een 
vogel voel ik me, vrij! Maar dan klinkt de bel en langzaam 
stopt de molen. 

Zou het nog één keer mogen? Net zo zweven als zestig jaar 
geleden? Op een mooie zomerse zondagmiddag? 
Alsjeblieft...? John?

Zweven



COLUMN JANICK MEURSING

Donder donder nu maar op!

Het weer verandert met de minuut soms. De ene 
dag mooi rustig weer en de andere dag gaat het van 
kwaad tot erger. Warme stromen door de lucht heen. 
Je voelt dat de zon er door wil komen maar het lukt 
hem maar niet. Je voelt de benauwde druk over het 
hele lichaam heen. Alles plakt en je hebt nergens zin 
in om wat te gaan doen. Je wordt er loom van en in 
het achterhoofd wetende dat er onweer op komst 
is, wanneer breekt het los? De eerste tekenen zijn te 
voelen, de wind trekt aan. Het gaat harder en harder 
waaien. Daarna komen de eerste drupjes uit de lucht 
vallen, deze veranderen in de loop van de tijd in 
druppen. Druppen gaan in samenspel met de wind 
op plekken komen waar je ze niet wil hebben. De 
drummers in de lucht beginnen in de verte langzaam 
te trommelen. Knallen die steeds dichterbij komen. 
Met af en toe op de foto gezet te worden is daar de 
bliksem. 

Uit de tijd die verstrijkt tussen bliksem en donder 
kan men afleiden of nabij het onweer is. Het geluid 
legt in drie seconden een afstand van ongeveer één 
kilometer af. Als de donderklap binnen 10 seconden 

na de bliksemontlading te horen is dan is de betref-
fende ontlading op ongeveer 3 kilometer afstand. 

Eerder werden hele gezinnen bed gehaald met 
onweer. Ze wisten nooit hoe erg het ging worden. 
Waar zou het nu in kunnen slaan? Je zat met elkaar 
aan de keukentafel, onder een peertje licht met het 
“geldkistje” in het midden. Iedereen was bang en 
dat was zeker te voelen aan tafel. Er werd haast niet 
gesproken en na elke donderslag werden de koppen 
één voor één bij langs gegaan. Samen wachtend tot 
de bui voorbij was. 

De één gaat voor de bloedmaan zitten om een mooi 
plaatje te schieten, de ander gaat met noodweer 
zitten om te proberen de flitsen er op te krijgen. Zo 
zien we in delen van Amerika dat er mensen zijn, 
die voor de kick achter onweersbuien aanrijden. Zij 
worden onweerjagers of stormchasers genoemd. 
Ze hebben meestal honderden kilometers over voor 
de zwaarste bui in een lijn of voor onweer ver weg 
van hun woonplaats. Dit levert vaak wel hele mooie 
plaatjes op. 

Donder donder nu maar op!



 

 

 

 

 

 

 





Scoor je nieuwe voetbal outfit!

Rabo Jeugdleden actie

Open nu een Rabo JongerenRekening en ontvang een waardebon t.w.v. € 35,- voor je nieuwe voetbal outfit

Rabobank.nl/Assen-nd

Actie: t/m 31-7-2019. De waardebon is te besteden bij:

Sponsor 
partner in 

jeugdvoetbal

Assen en Noord-Drenthe



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Hoe gaan we Grolloo verlichten
> Zomerfeest 2019 - Brief aan inwoners
> Verzilvering tegoedbonnen Veiling Grolloo Springlevend
> Automatische incasso VvV 2019

Hoe gaan we Grolloo verlichten
Als laatste fase in de besluitvorming naar de inrichting van het dorpscentrum moet de wijze van 
verlichting nog bepaald worden. 

De Gemeente heeft hiertoe een viertal lantaarnpalen 
met armaturen in de Hoofdstraat geplaatst. Als 
inwoners van Grolloo en omstreken is het nu aan ons 
om tot een keuze te komen. Wij gaan op sociale 
media een poll plaatsen waarop u kunt stemmen. 
Voor de minder digitale inwoners is het ook mogelijk 
om analoog te stemmen op een van de ontwerpen.

De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer 1 tot 
en met 4. In het Markehuis komt de komende weken 
een brievenbus te staan waar u een briefje in kunt 
doen met uw voorkeur. Zodra hierover, of over de 
verdere planning met betrekking tot de 
werkzaamheden, meer bekend is zullen we dit 
vanzelfsprekend aan u laten weten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
     

Vereniging Dorpsbelangen  
Grolloo en Omstreken 

 
KvK nr. 40048381 

Rabo Rolde nr. 3560.37.983 
Secretariaat: Zuiderstraat 21 

9444 PJ GROLLOO 
tel.: 0624929295 

E-mail: secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl 
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Zomerfeest 2019 - Brief aan inwoners
Aan de bewoners van de Hoofdstraat, de Voorstreek en de Middenstreek.

Vrijdag 26 juli 2019
Zero Disco Party bij CR Gerrie.

Zaterdag 27 juli 2019
Dit jaar geen activiteit. 

Zondag 28 juli 2019
Evenals voorgaande jaren zullen genoemde straten 
i.v.m. het zomerfeest op zondag 28 juli a.s. worden 
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. 

Het gaat hierbij om de periode van 7.00 tot 18.00 
uur. Gedurende deze periode kunt u uw woning niet 
per auto verlaten en bent u niet per auto bereikbaar. 
De Supermarkt is vanaf de zuidzijde bereikbaar. De 
markt zal op de Hoofdstraat worden gehouden.

Het spreekt voor zich dat deze verkeersmaatregel niet 
geldt voor nood/hulpdiensten. 

Tevens verzoeken wij de bewoners van de genoemde 
wegen de weg vrij te houden van geparkeerde auto’s 
gedurende de vermelde periodes. Houdt u deze 
periodes s.v.p. ruim aan. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 
contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen dat u zo weinig mogelijk hinder zult onder-
vinden van dit evenement en dat u met plezier terug 
zult kunnen kijken op een zomers zomerfeest.

Met vriendelijke groet, 

Janette Meems
Secretaris Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo
secretaris@volksvermakengrolloo.nl
www.volksvermakengrolloo.nl
www.facebook.com/volksvermakengrolloo



	
	
	
	
	
	
	
	

	

Warenmarkt	tijdens	zomerfeest	op	zondag	28	juli	2019	
	
	

OPROEP	KINDERROMMELMARKT	
	
	

Hallo	jongens	en	meisjes,	
	

Ben	jij	in	de	leeftijd	tot	15	jaar	en	wil	jij	meedoen	met	de	rom-
melmarkt?	Heb	jij	nog	spulletjes	die	 je	graag	wilt	verkopen,	
bespeel	je	een	instrument,	heb	je	een	leuk	spelletje?	Meld	je	
dan	aan	voor	22	juli	2019	door	een	mailtje	te	sturen	aan:	
secretaris@volksvermakengrolloo.nl	
Vermeld	je	naam,	jouw	adresgegevens,	telefoonnummer	en	
waarmee	je	op	de	markt	staat	of	wat	je	wilt	gaan	doen.	
	
LET	OP!	Dit	jaar	zijn	er	geen	kramen	beschikbaar.	Dus	gewoon	
verkoop	vanaf	een	kleed	of	meegebrachte	tafel.	

	
Voor	verdere	spelregels	verwijzen	we	naar	
onze	website.	Wij	gaan	er	van	uit	dat	jij	en	
jouw	ouders	op	de	hoogte	zijn	van	deze	re-
gels.	
	
	
De	markt	 is	 van	 elf	 uur	 tot	 vier	 uur.	 De	
toegang	is	gratis.	
	
	
	
	
	

Meer	informatie	over	deze	en	an-
dere	Grolloo	is	Zo!	activiteiten	is	te	

vinden	op	
www.volksvermakengrolloo.nl		

	
	



	
	
	
	
	
	
	

	

	
Warenmarkt	tijdens	zomerfeest	op		

zondag	28	juli	2019	

	

OPROEP	DEELNEMERS	WARENMARKT		
	

Ook	dit	jaar	is	het	weer	mogelijk	voor	galeriehouders,	cursusaanbieders,	bedrijven,	hobbyisten	etc.	
uit	Grolloo,	Papenvoort	en	Vredenheim	een	plaatsje	te	bemachtigen	op	de	warenmarkt.	
	
Donateurs	van	de	Vereniging	voor	Volksvermaken	betalen	geen	stageld.	Een	marktkraam	(4	m.)	is	
te	huur,	maar	geef	dit	dan	wel	direct	door.	Prijs	voor	een	kraam	is	€	20,00.		
Opgave	voor	22	juli	2019!	
	
(Overige	marktkooplieden	verwijzen	wij	graag	naar	het	opgaveformulier	op	onze	website.)	
	
Voor	inlichtingen	en	opgave	kunt	u	contact	opnemen	met:		
Secretaris	Janette	Meems	
per	mail:	secretaris@volksvermakengrolloo.nl	
Tel.:	0592-501304	

	
De	markt	is	van	elf	uur	tot	vier	uur.	De	toegang	is	gratis.	
	

Meer	informatie	over	deze	en	andere	Grolloo	is	Zo!	activiteiten	is	te	vinden	op	
www.volksvermakengrolloo.nl		

	



		Zero	Disco	
						VRIJDAG	26	JULI	2019							

Voor	alle	kinderen	t/m	12	jaar	
				Van	19.00	tot	21.30	uur	

																											Café	Restaurant	Gerrie	
	
	

	Zomermarkt	
ZONDAG	28	JULI	2019	
11.00-16.00	uur	
Hoofdstraat,	Grolloo	

Marktkramen,	
rommelmarkt,	draaimolen		
Bungee-trampoline,	Rad	van	fortuin,	
	

Info:	website	Vereniging	voor	Volksvermaken	Grolloo	



Voorspeelmiddag Muziekvereniging Crescendo Grolloo
Wat een talent!

Op zondag 23 juni mochten de leerlingen en leden 
van Crescendo optreden voor een volle zaal in Het 
Markehuis te Grolloo.

De leerlingen speelde een door hun zelf gekozen 
muziekstuk. De één speelde alleen, de ander samen 
met de muziekdocent(e) en ook speelde een vader en 
dochter voor ons een mooi duet. 

Er kwamen verschillende muziekstukken voorbij en 
veel verschillende muziekinstrumenten, voor 
iedereen wat wils dus. 

Muziek
De muziek
De muziek verbindt 
De muziek verbindt ons
Allemaal 



Verzilvering tegoedbon Veiling Grolloo Springlevend
Eindelijk een eigen website om mijn schilderijen 
en tekeningen te kunnen laten zien. 
Ik heb er lang over nagedacht.

Bertus gaf uiteindelijk het laatste zetje. Ik kocht op de 
veiling in oktober van hem een tegoedbon. 

Hij heeft voor mij een mooie site gemaakt! Bertus 
bedankt!
 
Kijk zelf maar eens. www.wiebebijker.nl

Nog een verzilvering tegoedbon Veiling Grolloo Springlevend
Toeval. Een ontmoeting  bij Optiek Tent, voor een oogonderzoek.

Allebei een kavel gekocht op de veiling en op 
hetzelfde moment daar binnen stappen om de kavel 
te verzilveren. 

Allebei tevreden weer naar buiten gekomen. Toeval?

Mimi en Wim

Incasseren donateursbijdrage 2019
De donateursbijdrage 2019 van de Vereniging voor Volksvermaken zal begin augustus 
automatisch worden geïncasseerd.

Is er na de vorige incasso nog iets gewijzigd bijv.
gezinssamenstelling, adres of banknr. of wilt u
donateur worden?

Wilt u dat dan aan ons doorgeven:
Dat kan via de mail naar
secretarisvolksvermakengrolloo.nl.

Telefonisch naar Tineke Roukes 0592-243644.
Of een briefje in de bus op Zuiderstraat 13 Grolloo.

U kunt ons natuurlijk ook aanspreken tijdens de 
zomermarkt bij de kraam van de VvV.
 

Tot ziens op de zomermarkt en namens de VvV een 
hele fijne zomer.
 
Tineke Roukes.
Penningmeester VvV.



 



 

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


