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Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

FOTO
“Bij de omslagfoto”
“SGO JO9 is kampioen!”

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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Van de bestuurstafel

> Uitstapje Welzijn Ouderen
> Wij zoeken jou > Bluesfestival 9, 10 en 11 juni

Uitstapje Welzijn Ouderen
Welzijn Ouderen Grolloo e.o. nodigt alle ouderen)* in Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim
uit voor een middag plezier:
Vertrek op 16 juni 2021 om 13:00 uur bij het

De kosten blijven onder de € 15 p.p. en kosten voor

Markehuis.

reis en koffie etc. zijn inbegrepen. Het exacte bedrag
volgt nog, dat hangt ook af van het aantal

We reizen in ongeveer 3 kwartier tot een uur naar de

deelnemers (en dus auto’s).

Struisvogelboerderij in Boerakker.
Er is een winkeltje bij de locatie, dus neem wel een
Op de bestemming beginnen we met koffie/thee

portemonnee mee. Of juist niet :-).

en daarna krijgen we een presentatie te zien over
de activiteiten van de locatie, met aansluitend een

Moeten we ergens rekening mee houden? Geef dat

rondleiding.

dan even door.

Na de rondleiding drinken we samen nog wat en

Aanmelden moet wel even, dan is er genoeg koffie

gaan daarna weer naar huis. We hopen daar rond

als we aankomen. Dat kan bij onderstaande

17:15 uur terug te zijn.

personen.

Extra info:

Hannie Nijmeijer

0529 501518

We reizen met auto’s. De chauffeurs krijgen een

Henk Meems		

0592 501395

vergoeding voor de benzine en dat regelt WOGeo.

Albert Boer		

0592 501410

Laat het weten als je graag van huis gehaald wilt

Siny Vink		

06 36511015

worden.

			s.vink@impulsaaenhunze .nl

Inwoners van Schoonloo worden van harte

)* In Nederland vallen mensen van 55 jaar en ouder

uitgenodigd om mee te gaan. De locatie is

onder de noemer “Oudere” :-).

rolstoel- en rollatorvriendelijk. Rolstoel of rollator
nodig en je hebt die niet zelf? Laat dat ook even
weten. Er is wel iets te regelen.
De rondleiding is grotendeels buiten. Hou daar
rekening mee, neem jas en of paraplu mee als het
weer daar om vraagt.

Wij zoeken jou > 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

met name bij de aanrijd- en vertrekmomenten,

worden veel bezoekers verwacht. SGO is weer

tussentijds is het rustiger. Kun je op zo’n dag helpen,

gevraagd vrijwilligers te leveren om te helpen bij een

graag! Bij voorkeur draai je een middagshift (12-18)

aantal taken tijdens het Bluesfestival op 9 t/m 11

of een avondshift (18-sluit), i.v.m. de briefing en

juni in Grolloo. Maar SGO mag ook helpen bij de

overdracht ben je ca 30 minuten eerder aanwezig. Je

opbouw (dinsdag- en woensdagavond) en de

mag uiteraard de hele dag helpen, maar maatwerk is

afbouw op zondagmiddag. Voorgaande jaren was

ook mogelijk. We geven een paar voorbeelden:

het een succes, mede dankzij de vele vrijwilligers.
Het was bovendien heel erg gezellig!

•

we kunnen ‘splitdiensten’ inplannen als je
bijv. ’s middags even naar huis moet.

Als je je aanmeldt als vrijwilliger, betekent dat veel

•

Een start- of sluitdienst kan ook. Ga je bijv.

voor SGO, maar ook voor het dorp en het festival.

naar het festival, dan kun je wellicht

Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat het weer

daarvoor helpen bij het verwerken van de

een succes gaat worden. Bovendien draag je bij aan

instroom. Ben je ’s avonds laat na 22u nog

de leefbaarheid in het dorp.

een paar uurtjes beschikbaar, dan kun je
helpen bij de uitstroom, een gezellig druk

Ieder uurtje helpt en maatwerk is mogelijk!

moment.
•

Ga je niet naar het festival, maar ben je wel

Op 9, 10 en 11 juni moeten we de bezetting op

thuis? Dan kun je misschien een post in 1

diverse posten in en rond het dorp regelen. Op

van de straten in Grolloo voor je rekening

deze dagen is dat waarschijnlijk van ca 12 – 1 uur,

nemen, samen met een vriend of vriendin, je

donderdag stoppen we iets eerder. De pieken zitten

buren of je zoon of dochter.

Wij zoeken jou > 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.
•

Maatschappelijke stagepunten halen kan

We maken er samen ook dit jaar weer een

ook bij dit evenement.

superfestival van!

De werkzaamheden variëren per post, van parkeren

Groet, Annemay & Hilbert

van auto’s en fietsen tot doorverwijzen,
tegenhouden van verkeer en van helpen bij het

Inloopavond

oversteken van mensen etc. We houden zoveel

Op basis van evaluaties van voorgaande jaren,

mogelijk rekening met je wensen. Beman je een post

worden er een paar kleine wijzigingen doorgevoerd,

op straat, dan is het wel nodig online een training te

maar die hebben niet heel grote gevolgen voor

volgen. Vrijwilligers worden uiteraard goed verzorgd.

omwonenden. Vooralsnog wordt er ook geen

Voor de opbouw tijdens de avonden voor het festival

informatie-/inloopavond georganiseerd. Mocht je

(dinsdag en woensdag) mogen we helpen met

hierover vragen hebben, dan kun je via de mail

opbouwen. Daarvoor hebben we al veel

contact opnemen met Hilbert Stel. Indien uit de

aanmeldingen ontvangen. Op de zondag gaan we

vragen blijkt dat een inloopavond gewenst is,

alles weer opruimen, voor deze dag kunnen we nog

plannen we die alsnog in.

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.





















Delft, mei 2022

Beste buurtbewoner(s),
Met deze brief willen we u informeren over het Holland International Blues Festival.
Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022 wordt de 5e editie van Holland International Blues Festival
georganiseerd in het mooie Grolloo, of wel: “Blues Village”. Na 2 jaar geen festival weer een heel mooi
vooruitzicht. Meer informatie over het festival kunt u vinden op de website:
www.hollandinternationalbluesfestival.com
Op- en afbouw
Het festival vindt plaats op het terrein naast en achter Café Restaurant Hofsteenge.
De opbouw van het festival zal starten op maandag 16 mei. Op vrijdag 17 juni zal het terrein weer schoon
opgeleverd worden. Vrachtverkeer zal zoveel als mogelijk via de provinciale weg het terrein benaderen om het
dorp te ontlasten.
Geluidsoverlast
Met de gemeente zijn strikte geluidsnormen afgesproken, waar zowel de organisatie als gemeente, qua
handhaving, op zullen toezien.
Parkeeroverlast & afzetting
Om parkeeroverlast in Grolloo te voorkomen, worden gedurende de evenementdagen afzettingen geplaatst.
Tevens zal er een parkeerverbod worden ingesteld binnen de bebouwde kom van Grolloo. De Hoofdstraat
vanaf de Amerweg, Voorstreek, Middenstreek, Schoolstraat, Meerkampsweg Zuiderstraat tussen
Kruisboomlaan en Hoofdstraat, Schoonloerstraat tussen Meerkampsweg en Kruisboomlaan, wordt tijdens het
evenement afgesloten voor alle verkeer.
Deze afzetting is van kracht op donderdag 9 juni, vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni van 12:00 uur tot 01.00 uur
’s nachts. Aanwonenden krijgen per adres maximaal 2 doorrijkaarten, met het verzoek deze goed zichtbaar
achter het raam van de auto te leggen. Hiermee is voor de verkeersregelaars duidelijk dat u toegang heeft tot
het afgesloten gebied. Deze doorrijkaarten worden uiterlijk op de dag voor het festival aan u bezorgd.
Hulpdiensten
Op last van de hulpdiensten, is van woensdag 8 juni 08.00 uur tot zondag 12 juni 18.00 uur voor de Hoofdstraat
een parkeerverbod van toepassing. Deze route moet altijd vrij blijven in geval van calamiteiten. De gemeente
heeft voor de Hoofdstraat een wegsleepregeling ingesteld.
Parkeerterrein
Voor bezoekers van het festival wordt een parkeerterrein ingericht tussen de N376 en het Oosterpad. Deze
parkeergelegenheid is gratis. Mocht u gasten krijgen of zelf daar uw auto willen parkeren, dan is dit mogelijk
tijdens de openingstijden van het parkeerterrein van 12:00 uur tot 01.00 uur. Ook dit jaar wordt de
pendeldienst voor de tractortrams gesitueerd bij de kruising Schoonloërstraat/Meerkampsweg voor meer
bezoekersspreiding. In bijgaande tekening op de achterzijde, ziet u een overzicht van alle verkeersmaatregelen
die tijdens het evenement van kracht zijn.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wellicht zien we u op 9, 10 & 11 juni op het
Holland International Blues Festival.
Organisatie Holland International Blues Festival

COLUMN

DICK OELEN

Tekorten, tekorten en tekorten...

Tekorten, tekorten en tekorten...
Column van de Week door Dick Oelen .
Het tekort neemt in alle sectoren in ons land verder

kort aan suppoosten bij Cuby Museum – tekort aan

toe. Vooral in de techniek, bouw, productie, ICT

graan - tekort aan chips - tekort aan vrijwilligers in

en transport en logistiek zijn nauwelijks vaklui te

de bejaardenzorg - tekort aan andere chips - tekort

vinden. Momenteel staat er een recordaantal van

aan schoon water – tekort aan zonnebloemolie

maar liefst meer dan 400.000 vacatures open, zo

- te kort aan mannelijke leerkrachten - tekort aan

blijkt uit cijfers van Randstad Groep Nederland.

weidevogels - tekort aan vrijwillige bestuursleden

We zien de schaarste terug in alle sectoren en dat

- tekort aan woningen – tekort aan medisch perso-

probleem is voorlopig niet opgelost, lijkt me. Ook de

neel – tekort aan AOW - tekort aan voedsel in Afrika

vele Oekraïense vluchtelingen zullen ons daarmee in

- tekort aan bagagepersoneel op Schiphol - tekort

zeer geringe mate kunnen helpen, lees ik terug. We

aan grutto’s - tekort aan huisartsen - tekort aan

zullen moeten accepteren dat we de komende jaren

bepaalde medicijnen - tekort aan ijsberen - te kort

met tekorten geconfronteerd worden. Bovendien zet

aan elektrische kookplaten - tekort aan personeel

de vergrijzing in rap tempo door en zijn er straks ook

in de zorg - tekort aan technisch personeel - tekort

nog heel veel mensen nodig die de kabinetsplannen

aan omvormers - nog meer tekort aan chips - te-

rond de energietransitie en de woningbouw moeten

kort aan kieviten - tekort aan herten in Drenthe

uitvoeren. De toenemende vergrijzing maakt dat ook

- tekort aan vrijwilligers – tekort aan treinperso-

de krapte in de zorg verder zal toenemen de komen-

neel - tekort aan horecamedewerkers - tekort

de jaren. Er zijn nu al voorspellingen dat we richting

aan vaklui - tekort aan timmerlieden - tekort aan

2030 alleen in de zorg al een tekort van maar liefst

tunnelpersoneel - tekort aan vinyl om lp’s te per-

100.000 mensen hebben.

sen - tekort aan kraanmachinisten - tekort aan ijzer

De politiek is natuurlijk op korte termijn aan zet om

- tekort aan verkeersleiders – tekort aan piloten

een stevige, duurzame oplossing voor de ontstane

- tekort aan kwaliteit in de Tweede Kamer - tekort

situatie te vinden. Het had al véél eerder moeten

aan zonnecollectoren - tekort aan diamanten

gebeuren, als je tenminste goed kan tellen.

- tekort aan schilders - tekort aan krantenbezor-

Ik wil overigens wel een handje helpen. Vanuit de

gers - tekort aan tijd - tekort aan Feyenoord goals

kranten en journaals heb ik een opsomming samen-

– tekort aan steenuilen - tekort aan muizen voor

gesteld van waar tekorten zijn, zonder de illusie te

steenuilen - tekort aan stewardessen - tekort aan

hebben volledig te zijn. Wellicht vormt dit lijstje een

bewakingspersoneel - tekort aan krantenbezorgers

mooie opstap om het vele werk voor te weinig men-

- tekort aan politieagenten – tekort aan pizza-be-

sen handig te verdelen en drastische, maar vooral

zorgers - tekort aan cameramensen - tekort aan in-

ook praktische keuzes te maken!

stallateurs – tekort aan loopbaanadviseurs – tekort
aan loodgieters - tekort aan developers – tekort

Tekort aan ziekenhuispersoneel - tekort aan lege

aan schoonmakers – tekort aan heftruckchauffeurs

bierflesjes - tekort aan personeel kinderopvang –

– tekort aan hotelreceptionisten!!

tekort aan politie - tekort aan verpleegsters – te-

ADVERTEREN?
Neem contact op.
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Expositie

Foto: Rudy Leukfeldt

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag
Tien jaar C+B Museum

Harry spreekt
Stap in de wereld
van Muskee

www.cubymuseumgrolloo.nl
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Vanaf de velden

> Wedstrijdverslag Fitboys JO9-1-SGO JO9

Wedstrijdverslag Fitboys JO9-1-SGO JO9
Heeft u ons ook gehoord? Het was feest in het dorp!
Nadat we kampioen zijn geworden in de 3e

Daar werden we warm onthaald door onze

klasse hebben we alle wedstrijden nog knap

supportersvereniging van SGO met wat lekkers,

winnend weten af te sluiten in de 2e klasse en stond

zodat we weer vol energie aan de 2e helft konden

voor onze dame en heren zaterdag onze laatste

beginnen, Dank daarvoor!

competitiewedstrijd tegen Fitboys JO9-1 in Beilen
op het programma.
Aan motivatie was geen gebrek, winnen van Fitboys
en we zijn Kampioen!
Fitboys zou zich niet zomaar even gewonnen geven
en opende de score 1-0 en 2-0. We vochten ons goed
terug, een steekballetje van Remon op Jidde, die
ronde goed af 2-1. Fitboys trapte af en kwam goed
opzetten maar Daan stond zijn mannetje en kon de
bal onderscheppen en passte naar Remon, die zag
Jidde vrij staan en scoorde 2-2.

De 2e helft ging weer aardig gelijk op Jorn maakte
Beide clubs weigerden zich gewonnen te geven en

met een afstand schot 6-7.

er werd een mooie fanatieke pot voetbal neer gezet.

Ook kreeg Matte die goed debuterend mee deed

2-3 > 3-3 > 4-3 over er weer werd er gescoord 6-5,

een mooie kans, maar Fitboys wist die te

vlak voor rust wist Lotte de gelijkmaker te scoren,

onderscheppen. Daarentegen hadden Gert-jan en

met 6-6 gingen we de kleedkamer in.

Jidde meer geluk 7-9. En dankzij het goed

Wedstrijdverslag Fitboys JO9-1-SGO JO9
Heeft u ons ook gehoord? Het was feest in het dorp!
verdedigende spel van Bas en de fanatieke Floris
werd dat ook de eindstand 7-9 Winst!

Weer op naar Grolloo waar u ons vast luid toeterend

Het was een mooi en gezellig kampioensfeest!

heeft gehoord. En door naar Schoonloo waar we

Jan-Peter Hofsteenge, Bert Oldenburger, Markwin

werden uitgenodigd door Eetcafe Hegeman om een

Jagt, Andre Oeben, Albert-jan Zinger Trainers,

lekker ijsje te komen eten, Dank! En weer terug naar

begeleiders & coach bedankt voor dit mooie seizoen!

Grolloo om bij "Gerrie”lekker patat te komen eten
samen met de JO10.

Programma JO9:
18 Juni Toernooi LTC Assen
02 Juli Toernooi VV Annen

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Zaterdag 4 juni oud papier
> School- en volksfeest: een terugblik
> Grolloo Totaal
> Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen)
> Algemene ledenvergadering VvV in een ander jasje

Zaterdag 4 juni oud papier
Er wordt a.s. zaterdag 4 juni weer oud papier gehaald.
Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld

De volgende ophaaldata voor het

of in dozen verpakt aan de weg zetten?

schooljaar 2021-2022 zijn:

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo,

9 juli

Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00
en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de

Contactpersoon: Coördinator container is telefo-

ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in

nisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 uur op het

de schoolgids.

nummer 06 – 18312477

De containers van Grolloo staan bij de school.
Namens de oudervereniging
Let op: alleen papier in de containers, geen

OBS “De Drift”

bouwafval!

Marieke Schamper

We danken u alvast weer voor uw medewerking.

School- en volksfeest: een terugblik
Beste bewoners van Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim,
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om

van het Markehuis. In de piste passeerden o.a.

iedereen te bedanken voor een fantastisch

acrobaten, clowns, wilde dieren, koorddansers en

feestweekend vol met verbinding, gezelligheid,

kleine ruiters en cowboys de revue, gevolgd door

mooie versierde straten, eten, drinken, muziek en

een daverend applaus. Wat hebben de kinderen

nieuwe ontmoetingen. Zonder jullie was dit niet

genoten!

mogelijk geweest. Daarom onze dank voor jullie
enthousiasme en vele hartverwarmende reacties die

De opening van het feestweekend op vrijdagavond

wij na afloop hebben ontvangen.

viel tot ieders grote teleurstelling letterlijk in het
water. Tussen 16.00 en 18.00 uur kwam de regen

Het feest begon op vrijdagmiddag 20 mei met een
vrolijke, kleurrijke circusvoorstelling in de sporthal

				...Lees verder >

School- en volksfeest: een terugblik
Beste bewoners van Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim,
met bakken uit de lucht vallen waardoor er

ophoudt en er zelfs enkele zonnestralen het

geïmproviseerd moest worden. In plaats van een

Markehuis binnen vallen verplaatst het feest zich

opening op het sportveld met muziek, springende

al snel naar buiten waar de bands (Roni & The Last

parachutisten en het hijsen van de vlaggen van

Minutes, Badneighbours en R.U.W.) eindelijk mogen

Grolloo, Schoonloo en Heling & Partners stond

doen waar ze goed in zijn: een mooi feestje bouwen.

iedereen met elkaar in de sporthal te luisteren

En dat werd het!

naar muziek van Crescendo, Vriendenkring en het
lied Grolloo dat gezongen werd door de basisschool-

De winnaar van Spring je Rijk wordt in de

kinderen. Onze voorzitter Roelie en burgemeester

muziekkoepel uit een glazen schaal getrokken. Wij

Anno Wietze Hiemstra openden het SVF officieel

willen Bert Lunsing van harte feliciteren met het

waarna Loraine alle straatcoördinatoren het

winnende lotnummer en de hoofdprijs van € 500,-.

opdrachtenboek voor Op pad met de straat
overhandigde. Het was tot het laatste moment

Zaterdag 21 mei stond in het teken van verbinden

spannend of de parachutisten wel of niet zouden

door ‘Op pad met de straat’ met onder andere de

springen. Ze stonden met de 3 vlaggen startklaar

buurtquiz bij CR Gerrie en Eetcafé Hegeman, het

op het vliegveld in Hoogeveen. Op het allerlaatste

dictee, sportieve opdracht op het sportveld, het

moment besloten ze dat het niet veilig genoeg was

zoeken van voordeuren en het beoordelen van de

om op te stijgen. Helaas. De vlaggen werden alsnog

versierde straten. Wat was iedereen enthousiast.

aan onze burgemeester overhandigt door Elena,

Dit enthousiasme werd om 20.00 uur voorgezet bij

de jongste leerling van OBS De Drift, Anouk, de

CR Hofsteenge waar onze feestband Xclusive tot 1.00

oudste leerling van de school en Anastasia, een 11

uur de sterren van de hemel speelde in een

jarig meisje uit Oekraïne, naar school gaande op de

afgeladen grote zaal en DJ Koos Darwinkel in de

ingerichte school in Papenvoort. De vlaggen kregen

voorzaal het publiek vermaakte.

symbolisch een plek in het klimrek.
Afgelopen week zijn alle punten in de strijd om
Rond 17.30 uur klonk de eerste muziek van de

€ 250,- voor de buurtbbq bij elkaar op geteld.

DJ voor de kinderdisco door de speakers. De

De winnende buurt van Op pad met de straat is g

kinderen sprongen als snel vrolijk in het rond terwijl

eworden: Amerweg binnen/De Pol/Evenveen.

het terrein achter het Markehuis waar het eet-, drink

De tweede plek is voor Schoonloërstraat binnen/

en muziekfestival plaats zou vinden er nog nat en

Meerkampsweg en Lienstukken werd derde.

troosteloos bij lag. Mensen stonden onder paraplu’s

De straatvertegenwoordigers hebben afgelopen

in de rij voor het eten en drinken. Het had zo mooi

weekend de prijs in ontvangst genomen.

kunnen zijn. Maar niet getreurd. Zoals onze
burgemeester heel mooi in zijn opening noemde:
“kijk naar de dingen die wel kunnen in plaats van
naar wat niet kan”. In de sporthal worden tafels en
banken neergezet waar mensen enthousiast bij
elkaar gaan zitten om een eerste blik in het
opdrachtenboek te werpen. Als de regen opeens

				...Lees verder >

School- en volksfeest: een terugblik
Beste bewoners van Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim,

Daarmee is een eind gekomen aan deze editie van
het School- en Volksfeest. We hebben er 3 jaar op
moeten wachten maar het was het wachten waard.
Wij kijken terug op een geslaagd feestweekend waar
nog lang over nagepraat zal worden en dragen het
stokje graag over aan een volgend bestuur. Tot het
volgende SVF!
www.schoolenvolksfeest.nl
SVFeest		

SVFeest

Albert Jan, Alie, Dorien, Hennie, Inge, Jeanet, Loraine, Roelie, Siny, Tineke

Het SVF werd mede
mogelijk gemaakt door:
Administratiekantoor SLS - Autoservice Lunsing - Bij Ot & Sien
Boerhaarshoeve - Boermarke Grolloo - Bouwservice Albert Jansen Bungalowpark Boerhaarsveld - Camping De Warme Bossen CR Gerrie - CR Hofsteenge - De Lindenhof - De Strubben Dierenartspraktijk Het Drentse Hart - Eetcafé Hegeman - E. Hadders
Grondverzet - Eva Kingma - Gemeente Aa en Hunze – Haarstudio
Grolloo - Hadderingh Fotografie - Heling & partners - Herberg De
Loohoeve - Huisartsenpraktijk Schoonoord – Impuls - Jeugdorkest
Eigenwies -Joytime - J-Sketch - Katrien Eggens Training &
Organizing - Manege Knollegruun - Landgoed De Berenkuil - Lange
Muur - Melktap Grolloo - Muziekvereniging Crescendo Oudervereniging De Drift - Orion - Papier-Store – Rabobank - SGO
Grolloo - Siepel Borger - Stichting Het Markehuis Supportersvereniging SGO - Techniko
Téja Venema mobiele medische pedicure - Tuinbeeldenboerderij
Schoonloo - Vereniging voor Volksvermaken Grolloo Vriendenkring - Welkoop - Wendelien Images.

Grolloo Totaal
Op initiatief van VDGO vond afgelopen dinsdag 24 mei een overleg plaats over en met de werkgroep
Grolloo Totaal. Alle 17 aangesloten verenigingen / organisaties waren hiervoor uitgenodigd. Sinds 2018
was er geen overleg meer geweest, ondermeer vanwege Corona.
Mede door bestuurswisselingen heeft niet

In de kelder van het Markehuis is voor de

iedereen meer een helder beeld waar Grolloo Totaal

aangesloten verenigingen archiefruimte

nu precies voor staat. Doel van de bijeenkomst

beschikbaar.

was dan ook om de deelnemende verenigingen te
informeren over én te stimuleren tot hernieuwde

Grolloo Totaal ziet verder toe op het onderhoud

samenwerking én uitwisseling van kennis, kunde en

van het eigen straatmeubilair, zoals bankjes,

materialen. Grolloo Totaal is, onder regie van VDGO,

wandelroutes, welkomstborden, vlaggenmast en

hét samenwerkingsverband binnen Grolloo, waar

ook onderhoud van de AED’s.

deze uitwisseling plaats kan vinden. De aangesloten
verenigingen betalen geen contributie en men kan

Verder is besproken gezamenlijk kennis uit te

ook niet individueel lid worden.

wisselen over de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur
Toezicht Rechtspersonen) en waar gewenst samen

Grolloo is rijk aan verenigingen en door samen

op te treden.

op te trekken én te delen kom je verder, zo is de
overtuiging. Alle deelnemende verenigingen

Ten aanzien van NL. Doet zal VDGO in 2023 trachten

houden gezamenlijk de landingspagina Grolloo.

de gezamenlijke start en lunch in het Markehuis

com in stand, niet alleen financieel, maar ook door

weer op te starten.

met regelmaat kopij aan te dragen. Daarnaast is er
een gezamenlijke opslag voor materialen, waaruit

En daarmee rondde voorzitter Walter Regeer deze

aangesloten verenigingen / organisaties kunnen

boeiende en vruchtbare bijeenkomst af.

putten bij de organisatie van evenementen. Verder is
afgesproken om gezamenlijk de activiteitenkalender
na de zomer weer actief te maken, zodat ieder op de
hoogte is van de data van elkaars activiteiten en die
óók respecteren.

Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen)
Prachtige app voor natuurliefhebbers: ObsIdentify.
Herken de natuur in één klik!

Heb jij dat ook? Overal planten en dieren zien en dan
willen weten wat het is?? Een kleurrijke vlinder, een
prachtige bloem of een fascinerende paddenstoel:
soms wil je weten hoe ze heten.

				...Lees verder >

Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen)
Prachtige app voor natuurliefhebbers: ObsIdentify.
De tijd lijkt echt voorbij dat je daarvoor boeken d
oor moet ploegen. Er is namelijk een gratis app
ObsIdentify, die je in één klik vertelt wat je voor je
lens hebt. ObsIdentify herkent alleen wilde dieren en
planten. De app is niet geschikt voor selfies, mensen,
huisdieren, kamer- of tuinplanten.
Hoe gebruik je de app?
ObsIdentify biedt een leuke manier om met de

Het gebruik van de app is simpel: open de app,

natuur bezig te zijn, óf je nu gaat wandelen, óf dat je

maak een foto van plant, dier of paddenstoel. Het

in je eigen tuin bezig bent. Het is het een prachtige

wijst zich vanzelf. Snij de foto zo nodig bij voor een

app om de fauna en flora in het wild of in je eigen

betere herkenning. Klik op de knop ObsIdentify, en

tuin te ontdekken. Ook in de tuin leeft namelijk

krijg binnen enkele seconden de naam van de soort

meer dan je denkt. Behalve de bekende vogels,

met aanvullende informatie. Door vervolgens op

muizen en kikkers, komen er ook grote aantallen

bewaar identificatie te klikken wordt de herkenning

insecten voor. Verschillende wilde planten, vaak

opgenomen. De app herkent in totaal 13.767 soorten

aangeduid als ‘onkruid’, kun je in de tuin t

uit de Benelux. Die zijn verdeeld over verschillende

erugvinden, om nog maar te zwijgen over de vele

soortgroepen, bijvoorbeeld: vogels, dag- en

slakken, die zich tegoed doen aan de planten en ook

nachtvlinders, sprinkhanen en krekels, planten,

aan de kit van de ramen (zie eerdere column).

paddenstoelen, zoogdieren, vliegen en muggen,
spinnen, slakken, bijen, wespen, hommels, etc.

Hoe kom ik aan dit programma?

Ik vind het een prachtig hulpmiddel en zeker de

ObsIdentify is voor zowel Android als iOS gratis

moeite waard om in deze column aandacht aan te

beschikbaar. Via de QR code kan je ObsIdentify

schenken.

downloaden voor je telefoon. Ook via google is de
app te downloaden.

Veel plezier er mee.

Algemene ledenvergadering VvV in een ander jasje
De vermakelijkste vereniging van Grolloo nodigt je van harte uit voor de jaarvergadering.
In een iets ander jasje dit jaar. Na het officiële
gedeelte willen we je onder genot van een
welkomstborrel op ludieke wijze kennis laten maken
met Grolloo en de VvV. Laat ons voor 6 juni weten
of je komt: stuur een app (06-34256110) of email
(secretaris@volksvermakengrolloo.nl) naar onze
secretaris Angela Sijbring.
				...Lees verder >

Algemene ledenvergadering VvV in een ander jasje
De vermakelijkste vereniging van Grolloo nodigt je van harte uit voor de jaarvergadering.
7 juni 2022 – aanvang 20:00 uur in Het Markehuis,

Want:

De Pol 4 te Grolloo

-

Ja, je bent de ogen en oren van je buurt

-

Ja, je mag nieuwe activiteiten bedenken

-

Ja, je mag helemaal los gaan voor een

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vorige jaarvergadering 1 juni 2021

traditionele activiteit
-

Ja, je kunt ook nog zelf meedoen met een
activiteit

Jaarverslag secretaris
Penningmeester aan het woord

Kortom, iedereen heeft het druk maar je haalt niet

Financieel jaarverslag

meer voldoening uit iets dan je vrijwillig inzetten

Verantwoording penningmeester

voor bijvoorbeeld je dorp en al haar bewoners. Meld

Kascommissie 2021

je aan voor deze leuke vereniging waarvan het hele

Contributie 2022 vaststellen

dorp lid is of wordt.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:			

Vereniging voor Volksvermaken. Een titel, een

Frank Andriessen

verantwoordelijkheid, een plezier, een trots, een

Aftredend en herkiesbaar:			

team. Vermaak voor heel het dorp!

Alie Jobing
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Toekomstvisie
Werkgroep “De helpende handjes”
Rondvraag
Sluiting
Vacature
Bij een verkiezing horen ook kandidaatbestuursleden. Mensen die zin hebben om af en
toe de handen uit de mouwen te steken om gave
activiteiten te organiseren. Hoe groter het team hoe
meer wissels je hebt. Je wilt je inzetten voor Grolloo
maar je wilt ook wel eens meedoen. Tuurlijk, want
je bent een vader, een moeder, een opa, een oma,
een oom, een tante, een oudere broer, een zus of
alles wat daar tussenin zit. Je bent de architect, de
bouwkundige, de uitvoerder en de klant.

• 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

ADVERTEREN?
Neem contact op.

