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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Energietoeslag
> Bericht van Welzijn Ouderen Grolloo en omstreken
> Bluesfestival 9, 10 en 11 juni

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen krijgen 
daarom eenmalig extra geld van de overheid om de 
energiekosten te betalen. Inwoners van de gemeente 
Aa en Hunze kunnen deze eenmalige energietoeslag 
van 800 euro aanvragen bij Werkplein Drentsche Aa. 
Daarvoor zijn er natuurlijk voorwaarden. De belang-
rijkste: jouw inkomen, of dat van jou en je partner 
gezamenlijk, is niet hoger dan 120% van de 
bijstandsnorm. Je kunt de toeslag aanvragen tot 
en met 31 oktober 2022. Er is dus nog wel even tijd. 
Maar klaar is maar klaar, toch?

Je kunt de voorwaarden nalezen op 
https://www.wpda.nl/financiele-regelingen/energie-
toeslag-aanvragen. 

Zoals zo veel tegenwoordig, wordt alleen 
aangegeven hoe je de aanvraag digitaal in kunt 
dienen. Gewoon op papier kan ook, maar dan moet 
je even bellen met Siny, 06 36511015. Zij stuurt dan 
de papieren versie van de aanvraag toe. En kan 
eventueel ook helpen met de aanvraag.

PS. De mensen die bekend zijn bij Werkplein 
Drentsche Aa, krijgen de toeslag meestal 
automatisch (dat zijn de mensen met een 
(bijstands-) uitkering).

Siny Vink

De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen.



Bericht van Welzijn Ouderen Grolloo en omstreken

Dit jaar is dat gepland op 16 juni aanstaande. Alle 
ouderen worden van harte uitgenodigd om mee te 
gaan, ook als je (nog) geen lid bent van Welzijn
Ouderen. Het uitje vindt plaats in de middag en is 

ook geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 
Nader bericht volgt. Zet de datum vast in je agenda!

Siny Vink

Het lijkt het bestuur van Welzijn Ouderen Grolloo en omstreken een goed idee om de gewoonte van het 
jaarlijkse uitje weer op te pakken. 

Bluesfestival 9, 10 en 11 juni
De 5e editie van het Bluesfestival staat voor de deur, wat zijn we blij dat het weer mág en kán.

Wederom een super line-up en op alle dagen 
worden veel bezoekers verwacht. SGO is weer 
gevraagd vrijwilligers te leveren om te helpen bij een 
aantal taken tijdens het Bluesfestival op 9 t/m 11 
juni in Grolloo. Maar SGO mag ook helpen bij de 
opbouw (dinsdag- en woensdagavond) en de 
afbouw op zondagmiddag. Voorgaande jaren was 
het een succes, mede dankzij de vele vrijwilligers. 
Het was bovendien heel erg gezellig!

Als je je aanmeldt als vrijwilliger, betekent dat veel 
voor SGO, maar ook voor het dorp en het festival. 
Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat het weer 
een succes gaat worden. Bovendien draag je bij aan 
de leefbaarheid in het dorp.

Ieder uurtje helpt en maatwerk is mogelijk!

Op 9, 10 en 11 juni moeten we de bezetting op 
diverse posten in en rond het dorp regelen. Op 
deze dagen is dat waarschijnlijk van ca 12 – 1 uur, 
donderdag stoppen we iets eerder. De pieken zitten 
met name bij de aanrijd- en vertrekmomenten, 
tussentijds is het rustiger. Kun je op zo’n dag helpen, 
graag! Bij voorkeur draai je een middagshift (12-18) 
of een avondshift (18-sluit), i.v.m. de briefing en 
overdracht ben je ca 30 minuten eerder aanwezig. Je 
mag uiteraard de hele dag helpen, maar maatwerk is 
ook mogelijk. We geven een paar voorbeelden: 

• we kunnen ‘splitdiensten’ inplannen als je  
 bijv. ’s middags even naar huis moet. 
• Een start- of sluitdienst kan ook. Ga je bijv.  
 naar het festival, dan kun je wellicht 
 daarvoor helpen bij het verwerken van de  
 instroom. Ben je ’s avonds laat na 22u nog  
 een paar uurtjes beschikbaar, dan kun je  
 helpen bij de uitstroom, een gezellig druk  
 moment. 
• Ga je niet naar het festival, maar ben je wel  
 thuis? Dan kun je misschien een post in 1  
 van de straten in Grolloo voor je rekening  
 nemen, samen met een vriend of vriendin, je  
 buren of je zoon of dochter. 
• Maatschappelijke stagepunten halen kan  
 ook bij dit evenement. 

    ...Lees verder >



Bluesfestival 9, 10 en 11 juni

De werkzaamheden variëren per post, van parkeren 
van auto’s en fietsen tot doorverwijzen, 
tegenhouden van verkeer en van helpen bij het 
oversteken van mensen etc. We houden zoveel 
mogelijk rekening met je wensen. Beman je een post 
op straat, dan is het wel nodig online een training te 
volgen. Vrijwilligers worden uiteraard goed verzorgd. 
Voor de opbouw tijdens de avonden voor het festival 
(dinsdag en woensdag) mogen we helpen met 
opbouwen. Daarvoor hebben we al veel 
aanmeldingen ontvangen. Op de zondag gaan we 
alles weer opruimen, voor deze dag kunnen we nog 
hulp gebruiken (start: in de loop van de ochtend). 

Aanmelden: 
Omdat we 30 mei de balans opmaken met de 
organisatie, is aanmelden mogelijk tot en met 29 
mei bij Annemay (abock72@gmail.com) en Hilbert 
(stel.h@hetnet.nl), maar bij voorkeur eerder. 
Iedereen vanaf 15 jaar is welkom om te helpen, 

leden, niet-leden, donateurs, ouders, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes… Voor vragen over de inzet kun je ook 
bij ons terecht.

We maken er samen ook dit jaar weer een 
superfestival van! 

Groet, Annemay & Hilbert

Inloopavond
Op basis van evaluaties van voorgaande jaren, 
worden er een paar kleine wijzigingen doorgevoerd, 
maar die hebben niet heel grote gevolgen voor 
omwonenden. Vooralsnog wordt er ook geen 
informatie-/inloopavond georganiseerd. Mocht je 
hierover vragen hebben, dan kun je via de mail 
contact opnemen met Hilbert Stel. Indien uit de 
vragen blijkt dat een inloopavond gewenst is, 
plannen we die alsnog in. 

De 5e editie van het Bluesfestival staat voor de deur, wat zijn we blij dat het weer mág en kán.



 

 

 

 

 

 

 

ADVERTEREN?
Neem contact op.



Expositie

Harry spreekt
Stap in de wereld 

van Muskee

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag

Tien jaar C+B Museum
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www.cubymuseumgrolloo.nl

Wegens succes
verlengd t/m maart 

2023!



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Wedstrijdverslag SGO JO13-1 – HH Combi JO13-1

Wedstrijdverslag SGO JO13-1 – HH Combi JO13-1
Onze jongens en meisjes begonnen de wedstrijd tegen HH Combi met de overtuiging 
dat ze zouden winnen.

SGO staat 5de de ranglijst en HH Combi onderaan. 
Maar ook tegen een ploeg die een paar plaatsen 
lager staat moet je laten zien wat je kunt. SGO begon 
de wedstrijd goed met een 1-0 voorsprong door een 
mooie goal van Johnny. Daarna kwam HH Combi 
terug. Tot de rust scoorden ze 3 goals door felle 
inzet van hun beste speler: de spits. Hij wist de 
verdediging meerder keren te overtroeven en schoot 
keer op keer vlak onder de lat de bal in het net. Aan 
de andere kant van het veld kwam de bal elke keer 
net niet lekker op de slof van de spits.
 
De tweede helft kwam SGO goed terug. Door druk 
te blijven zetten voorkwamen ze dat HH Combi 

weer in hun eigen spel konden komen. Met mooi 
spel wist SGO de achterstand om te buiten naar een 
voorsprong. Na 10 minuten werd onze spits in het 
strafschopgebied getackeld en volgde een 
strafschop. De keeper van HH Combi voorkwam met 
een mooie redding dat dit een goals werd. Gelukkig 
zetten onze jongens en meisjes de schouders 
eronder. Er werd mooi overgespeeld waarmee 
kans na kans werd gecreëerd. Dion, Johnny, Zara 
en Tycho wisten te scoren en zetten daarmee de 
eindstand op 6-3. Daarmee sluit SGO JO13-1 deze 
competitie af op een respectabele 5de plaats.



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> De drummers uit Grolloo
> Daarde helft
> Algemene Ledenvergadering VvV
> IJzer voor ijs actie
> KUNST IN DE KERK
> ALPE D’HUEZ (door Bas Luinge)

De drummers uit Grolloo.
Wat hebben we toch een muzikaal gezegend dorp. 

Een muziekfestival met drie bands waarbij alle 
drummers uit het dorp komen. Met dank aan 
Crescendo. Ja met recht! Alle drie hebben daar leren 
(samen)spelen. Ze hebben zich ontwikkeld tot 
uitstekende slagwerkers, ieder met zijn eigen stijl, 

Als oudste, de hard werkende akkerbouwer Arjan 
Sijbring, die gestaag doorslaat. De technicus 
Thijmen Reinders die fijntjes de toms en bekkens 
beroerd en de jonge Frank Burghgraef, die als 
vrachtwagenchauffeur van opschieten houdt. 

En dan te weten dat de oudste, toen 13 jaar, de 
jongste van amper 5 jaar het basisritme op het 
drumstel heeft leren spelen. 

De hevige regen dreigde nog even roet in het eten te 
gooien. Maar door creativiteit en flexibiliteit van de 
organisatie en techniek kon om 19.00 uur vanuit de 
muziekkoepel (wat een geschenk dat we die ook nog 
hebben) het festival van start gaan. 

Vervolgens gaven de bands Roni & The Last 
Minutes, Badneighbours  en R.U.W een geweldige 
show weg met nummers vanaf de jaren zestig  tot 
nu. Van Rock & Roll tot Nederlandstalig. Een 
avondvullend programma met en volop genietend 
enthousiast publiek. Het was een  mooi voorschot 
op het komende Bluesfestival. Organisatie, publiek 
en bands veel dank. Het was SUPER TOP. 
Dit smaakt absoluut naar meer. 

Eén van de trotse vaders

Daarde helft
Vrijdag aanstaande, 29 mei, is al weer de laatste vrijdag van de maand.

Tijd voor de ‘daarde helft’ de dorpsborrel vanaf 
16.00 uur in café Hofsteenge. Steeds meer mensen 
weten de weg naar deze gezellige en ongedwongen 
ontmoetingsplaats te vinden. Iedereen is welkom!



Algemene Ledenvergadering VvV
Het bestuur van de VvV Grolloo nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 7 juni om 20.00 uur. 

De vergadering vindt plaats in het Markehuis.
Aansluitend organiseert de VvV een quiz over ons 
mooie dorp Grolloo.
 
Om alvast over na te denken: de VvV is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Vindt u het leuk om 
activiteiten te bedenken en te organiseren en 
mensen te laten genieten van een leuke dag? 
Stuur een WhatsAppje of bel met: Leanne Reinders 
(0628429091).

Wilt u liever niet in het bestuur van de VvV, maar wilt 
u wel helpen bij de activiteiten die wij organiseren, 
ook dan kunt u zich aanmelden.

 Houd onze socials en website in de gaten voor 
nieuws, de agenda en natuurlijk informatie over de 
quiz!
 
We hopen u allen te zien!
Vereniging van Volksvermaken Grolloo

IJzer voor ijs actie
Ook dit jaar zal ijsvereniging Het Evenveen weer de: 'ijzer voor ijs' actie houden.

De actie zal gehouden worden op zaterdag 28 mei 
2022. Wij zullen het oud-ijzer vanaf 9.00 uur komen 
ophalen. Heeft u te veel oud-ijzer heeft om aan 
straat te zetten, dan kunt u ons bellen. Wij komen 
dan het bij u op de afgesproken dag en tijd het 
oud-ijzer ophalen. Tel. 0611226738 ( Geert-jan 

Dekker ) Als u eerder van uw oud-ijzer af wilt, dan 
staat er een container bij de familie Sijbring aan het 
Oostereind 10 op het erf. Hier kunt u uw oud-ijzer 
naar toe brengen.

Mvg Bestuur Het Evenveen

KUNST IN DE KERK
In de maanden juni/juli en augustus is de kerk van Grolloo-Schoonloo iedere zaterdagmiddag open van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 

Tijdens de openingstijden kunt u kennismaken met 
de tekeningen van WIEBE BIJKER. 

Wiebe Bijker, woonachtig in Grolloo, schetst met zijn 
pentekeningen prachtige Drentse landschappen, 
maar ook mooie stadsgezichten. 

Waar: kerk van Grolloo-Schoonloo, 
Hoofdstraat 19 Grolloo. 

Wanneer: juni/juli/augustus, zaterdag van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. 

Toegang is gratis. 

Een vrijwillige bijdrage voor behoud kerkgebouw is 
welkom!





ALPE D’HUEZ (door Bas Luinge)
Ik bin al jaoren een groot liefhebber van fietsen; fietsen op de racefiets wel te verstaon.

Aal zundagmörgens maok ik een beste rit, saomen 
met mien schoonzeun Mark.

Veul tochten hew al fietst: Amstelgoldrace, Luik- 
Bastenaken- Luik en zo kan ik nog wel evenpies 
deurgaon. Ien wens har ik nog: ik wol graog een keer 
de Alpe d’Huez op. Tien jaor leden har ik het al is 
een keer tegen mien vrouw zegd: ’Geertje wicht, as 
ik de Alpe d’Huez nog een keer op wul, dan mot het 
non gebeuren, aans wordt het niet meer.’ Maor die 
verklaorde mij toen volkomen veur gek: ’Wie giet 
der non hielemaol naor Frankriek, um daor een barg 
op te fietsen? ‘ Ik heb ’t der maor bij laoten; toch hef 
’t mij nooit hielemaol lös- laoten. Tot Mark der op 
een zundagmörgentraining over begunde. Hie vun, 
dat een beetie fietser de Alpe d’Huez beklummen 
hebben mus, dus wij ok. Doe ik in hoes kwam, he’k ’t 
daodelijk tegen Geertje zegd. Weer ’t zölfde liedtie; 
’Welke idioot van veerenzestig jaor döt dat non, ‘zee 
ze,’ ’t kan je dood wel wezen.’

Maor doe ik zee, dat oeze dochter, Mark en de beide 
kleinkinder met gungen, weur het aans. De klein-
kinder wadden in mei twee weken vrij van schoel, 
dus wij kunden met ’t hiele koor mooi een week 
naor Frankriek. Mark wol een hoesie huren op een 
camping, an de voet van de Alpe d’Huez; nou, wat 
Geertje eerst maor niks vun, vun ze non geweldig. 
Een week naor Frankriek; man wie döt je wat!

Mark en ik hebt veer maond fanatiek an ’t trainen 
west. Tochten van meer dan honderd kilometer hew 
fietst. De Lemelerbarg, de Holterbarg, de Vambult bij 
Wiester, de Teutoburgerwaldtoertocht in Duutsland, 
het kun niet op!

Tegen de meimaond hadden wij viefentwintighon-
derd kilometer fietst, an training kun het niet meer 
liggen. Op vrijdag twee mei bin wij in twee auto’s 

vertrökken naor Frankriek, een rit van 
twaalfhonderd kilometer, die wij in twee daogen 
ofleggen wolden. Geertje en ik wadden nog nooit in 
Frankriek west en ’t was ok al jaoren leden dat wij 
zo’n lange autorit maokt hadden. Dat wij der dus 
een beetie tegenop zagen, was niet zo vrumd. Maor 
Mark stelde oes gerust: ’Aj mij maor volgt, ’ zee e, ’ 
kan het niet mis gaon.’ Hie har een ’Tom Tom’ in de 
auto en die zul oes wel naor het hotel brengen, waor 
as wij twee kaomers huurd hadden. Via Maastricht, 
Luxemburg, Metz, Nancy en Dijon kwamen wij an in 
Beaune, oeze slaopplaots veur ien naacht.

Nao een goeie nachtrust en een lekker ontbijt 
wadden wij klaor veur de leste veerhonderd 
kilometer. Het was prachtig weer en genietend 
van het Fraanse landschap, vleugen de kilometers 
weg. Zaoterdagsmiddags rond de klok van dree uur 
kwamen wij an op de camping in  Bourg d’Oisans. 
Een hiele mooie camping; ok het hoesie waor wij 
een week in deur- brengen zullen, zag der goed oet. 
Oeze kleinkinder kunden niet geleuven dat hier op 
de bargen nog snei lag, ze keken heur de ogen oet. 
Ok Geertje en ik wadden under de indruk van de 
Fraanse Alpen, waor wij midden in zaten. Doe wij de 
auto’s oetpakt hadden, bint Mark en ik de camping 
gaon verkennen. Wat oes opveul, was dat der bij 
bijnao aale hoesies racefietsen stunden. Wij wadden 
dus niet de ienigste gekken, die hier fietsen wolden. 
En dat het bijnao allemaol Nederlanders wadden! 
Het duurde dan ok niet lang, of wij kwamen met een 
man an de praot. Hie vertelde oes, dat e de veurige 
dag de Alpe d’Huez op west was. En dat ’t zwaor 
was; wel te doen, maor arg zwaor.

    ...Lees verder >



ALPE D’HUEZ (door Bas Luinge)
Ik bin al jaoren een groot liefhebber van fietsen; fietsen op de racefiets wel te verstaon.

’Aj goed getraind bint en je hebt de juuste 
versnellings, dan mot het lukken,’ zee e. Mark en 
ik hadden niks an ’t toeval overlaoten. Wij wadden 
goed veurbereid. Mark har zölfs een boek kocht, 
getiteld: ’De vijventwintig mooiste beklimmingen.’ 
De Alpe d’Huez weur in dit boek van meter tot meter 
beschreven, ik kun hum wel dreumen. De man gaf 
oes nog de raod um eerst maor is evenpies te 
wennen an de ijle locht en niet geliek as een gek de 
Alpe d’Huez op te gaon. ’s Zundags besleuten wij 
um een wat minder zwaore barg te beklimmen: Col 
de Ornon, dartienhonderdenienenzeuventig meter 
hoog, met een gemiddelde stijgingspercentage van 
zes procent. Dit deurstunden wij vrij goed; der zat 
nog wel een keer een stuk in van elf procent, maor 
aal met aal veul het niet tegen. Doe as wij boven op 
de Col de Ornon ankwamen, gaf dat oes een 
geweldige kik: De eerste barg was beklummen.

Met een rötgang stoven wij naor beneden, de teller 
gung naor bijnao zeventig kilometer op de rechte 
stukken. Binnen een mum van tied wadden wij op 
de camping. ’s Middags hew met de  femilie de Alpe 
d’Huez verkend met de auto. In de tweede 
versnelling naor boven, harder kuj niet en huufde ok 
niet. ’En hier woj met de fiets tegen op’ zee Geertje,’ 
dat kan haost niet, veul te steil.’ Doe as wij boven 
wadden, keken Mark en ik mekaor is an; ’Geertje kan 
wel is gliek hebben.’ Boven hew nog een toer met 
de kleinkinder in de snei speuld, die kregen der niet 
genog van. Wij hebt nog een kop kovvie kocht en 
bint weer naor beneden gaon.

Op de camping besleuten wij um dinsdag de Alpe 
d’Huez te beklimmen. Veur maondag hadden wij 
nog een tocht van vieftig kilometer in gedachten, an 
de rivier ’’De Romance’’ langs. 

Dinsdag: de dag van de beklimming. Ik stun 
’s mörgens op met stramme bienen, ok Mark har 
hier last van. Wij hadden de veurige daogen toch 
niet teveul daon? Um haalf elf bew  begunnen an 
de beklimming van de Alpe d’Huez. Dartien zwaore 
kilometers haw veur de boeg. Geertje, dochter en 
kleinkinder gungen in de auto naor boven. De Alpe 
d’Huez is een barg die ienentwintig bochten telt, 
maor veur daj bij bocht ienentwintig bint, hej al 
een flink stuk van twaalf procent veur de koezen en 
dat giet zo deur tot an bocht zestien. Van stramme 
bienen har ik gien last meer, dat was der al oet. Ik 
begunde het klimmen zölfs mooi te vinden, ondanks 
die twaalf procent. En aj dan an aal die grote 
wielrenners dèenkt, die tiedens de Tour de France 
dizze barg ok beklummen hebt, kriej vleugels. Hoe 
het met Mark gung, wus ik niet, die har ik 
achterlaoten. Bij bocht zestien weur het wat 
makkelijker; Van twaalf, gung het hier naor acht 
procent.

Je hadden hier een geweldig mooi oetzicht op het 
dal, waor de hoezen aal kleiner weurden. Maor veul 
tied um te genieten har ik niet, de fiets nam mij 
hielemaol in beslag. Ik har nog maor dree kilometer 
klummen en mus der nog tien. Ik daachde an 
Geertje, die mij veur gek verklaord har. Ok was ik 
beneid, hoe het met Mark gung. Mien bienen 
begunden zeer te doen. De teller gaf zes kilometer 
an. Nog zeuven zwaore kilometers har ik veur de 
boeg. Zo makkelijk as het eerst gung, zo zwaor gung 
het non. Jonge, jonge, wat moej toch gek weden um 
zuks te doen!

    ...Lees verder >



ALPE D’HUEZ (door Bas Luinge)
Ik bin al jaoren een groot liefhebber van fietsen; fietsen op de racefiets wel te verstaon.

Ik keek nog maor is op mien kilometerteller, die gaf 
tien kilometer an, nog dree en dan was ik boven en 
bij die gedachte kreeg ik, net as in het begun, weer 
vleugels. Nao ien uur en zestien minuten was ik op 
de top. Het gaf mij een geweldige kik. Geertje, mien 
dochter en de kleinkinder stunden mij op te 
waachten. 

Mark kwam twintig minuten laoter boven en was 
ok zeer voldaon. Wij hebt boven een jack antrökken 
en bint begunnen an de ofdaoling. Was ik as eerste 
boven, Mark was as eerste beneden: met een gang 

van tegen de zeuventig kilometer vleug e, met 
gevaor veur eigen leven, naor beneden. Ienmaol 
op de camping, keken wij mekaor is an en 
daachten beide hetzölfde: 

Wij hebt toch maor mooi de Alpe d‘Huez bekummen! 

Het gaf oes een geweldig gevuul. Holterbarg, 
Lemelerbarg, nuum aale bargies in de buurt maor 
op, geef mij en Mark maor de Alpe d’Huez...

Een paar mooie plaatjes van de straatversiering 
tijdens het School- en Volksfeest 2022!

Waarschijnlijk volgen er nog wel veel meer ;-)



 

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

ADVERTEREN?
Neem contact op.



 

 


