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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
> Uitnodiging Informatieavond Grolloo Zorgt

Uitnodiging Informatieavond Grolloo Zorgt

Op maandagavond 26 september organiseert 
Grolloo Zorgt in Het Markehuis een informatieavond 
voor inwoners van Grolloo en Omstreken. Twee 
eerdere pogingen moesten door Corona worden 
afgeblazen. Drie maal is scheepsrecht. 
Op maandagavond 26 september doen we een 
nieuwe poging.

Het programma van die avond is ongeveer als volgt: 
  Bijpraten over de stand van zaken van onze  
 plannen voor ouderenappartementen 
 op De Pol 6.

  Gesprekken over de ervaringen van 
 dorpscoördinator Siny en van enkele
  vrijwilligers. 
  Presentatie over het nieuw te starten project  
 Domotica. Dit gaat over het gebruik van 
 handige hulpmiddelen die het leven thuis  
 gemakkelijker maken. 

Dus reserveer alvast in de agenda, 26 september. 
We beginnen om 20:00 uur en de inloop is vanaf 
19:30 uur. 

Graag tot dan!

Bericht van Grolloo Zorgt.



COLUMN LUKAS KOOPS 

Vlagvertoon

Mijn opa was boer in het boerderijtje waar ik nu nog 
altijd woon. Een Drents drie-generaties gezin. Meer 
dan een tiental koeien heeft hij nooit gehad. Een 
paar varkens, wat kippen en verschillende akkertjes 
rond het dorp waar hij vooral graan en aardappelen 
verbouwde. De ruilverkaveling moest nog komen. 
Naast zijn boerenwerk deed hij wat in verzekeringen. 
Een bescheiden bijverdienste. Ik herinner me vooral 
de korenmijten, de dorsmachine, het aardappel-
krabben, de koeien op stal en het paard, dat welwil-
lend het werk deed dat gevraagd werd. Ik denk dat 
ik een jaar of tien was toen mijn opa stopte met het 
boerenwerk. 
Vorig jaar was ik bij een theatervoorstelling van 
Theatergroep Jan Vos waarin Sicco Mansholt 
centraal stond. Groninger herenboer, maar ook en 
vooral de eerste minister van Landbouw na de 
Tweede Wereldoorlog en later Europees commissa-
ris. Een gedreven voorstander van schaalvergroting. 
Voor kleine boeren als mijn opa was geen plaats 
meer. Saneren was het devies. Alle ruimte voor het 
grote agrarische bedrijf. Later veranderde Mansholt 
van opvatting. Zijn minnares Petra Kelly, de op-
richter van de Duitse Grϋnen, zorgde daarvoor. Zij 
overtuigde hem ervan dat hij op het verkeerde spoor 
zat. De landbouw moest kleinschaliger, milieuvrien-
delijker en met meer aandacht voor natuur, dieren-
welzijn en de belangen van ontwikkelingslanden.
Augustus 2022. Nederland hangt vol met omge-
keerde Nederlandse vlaggen. Als protest tegen het 
stikstofbeleid van het rijk. Ook in Grolloo is het 
blauw-wit-rood nadrukkelijk aanwezig. De vlaggen 
hangen zo hoog dat ze niet zo maar even verwijderd 
kunnen worden. Mensen die zich eraan storen zijn 
machteloos. Zij zien deze vlaggenparade als een 

teken van minachting voor de democratie en de 
rechtsstaat. Terecht. Toch is er ook veel begrip voor 
de ongerustheid van de boeren. Die zijn onzeker 
over de gevolgen van de stikstofplannen voor hun 
bedrijf, ervaren weinig tot geen waardering voor hun 
werk en hebben het vertrouwen in de overheid ver-
loren waar het gaat om de aanpak van de problemen 
in de landbouw. Sommige acties zijn trouwens van 
een andere orde dan het vlagvertoon. Branden in de 
bermen van snelwegen, blokkades en  afvaldumpin-
gen op die snelwegen zijn levensgevaarlijk. Politie 
en overheid zijn veel te laks. Kijken en doen niks.    
Sinds Mansholt heeft de nationale en Europese 
overheid gedurende tientallen jaren verzuimd om 
met de vele verstrekte miljarden aan subsidiegeld 
het beleid bij te sturen. De ‘vrije markt’ zou zijn werk 
moeten doen, maar er is geen sprake van een vrije 
markt. Boeren werden gestimuleerd om groter en 
groter te groeien met optimale steun van de zuivel - , 
vlees – en diervoederindustrie. Ook de Rabobank 
deed graag mee. Boerenpartijen als CDA en VVD pla-
veiden het pad. Zonder terughoudendheid werden 
de afgelopen jaren volop vergunningen en leningen 
verstrekt en niets stond de verdere groei van de 
boerenbedrijven in de weg. Het kan niet anders of 
dat loopt een keer spaak. Het is maar zeer de vraag 
of je dat de individuele boeren kunt aanrekenen. Die 
zwommen in een fuik. De overheid moet op korte 
termijn de problemen aanpakken en de boeren een 
nieuw perspectief bieden. Het stikstofprobleem is 
daarbij maar een klein onderdeel van het falende 
landbouwbeleid. 
Ik ben trouwens wel benieuwd wat mijn opa van dit 
alles gevonden zou hebben. 

Vlagvertoon
Column van de Week door Lukas Koops.



 

 

 

 

 

 

 



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

> Poahh!!… wat was het weer een fantastische morgen

Poahh!!… wat was het weer een fantastische morgen
Poahh!!… wat was het weer een fantastische morgen om te mogen voetballen. De mannen en dame van 
SGO hadden er duidelijk weer zin.  

Poeh, en wat is het veld dan groot. Coach Richard 
nam ze aan de hand mee en begeleidde ze door de 
wedstrijdjes heen. Ze deden het fantastisch. 
Uiteraard zijn er een paar verbeterpuntjes, de 
buitenspelval en omschakelen kan nog een beetje 
op getraind worden 
Uitslagen: 
Sgo- Stanfries 1-9 
Sgo- vkw 5-5 
Sgo- makkinga 4-5 
 
DZOH (Rietlanden, Emmen) was zaterdag de 
tegenstander van Jo10. De teams waren aan elkaar 
gewaagd waardoor ze mooi voetbal lieten zien. Het 
was een wedstrijd waar alles in voor kwam. Lange 
ballen, goed samenspel, sterk verdedigd, goede 
reddingen van de keeper en mooie afrondingen op 
het doel. Uiteindelijk werd het 9-8 voor SGO. Een 
prachtig resultaat voor de eerste wedstrijd. 
Op naar volgende week. 
 

Programma 10 september: 
Jo7  9.00 uur:
  VKW, Stanfries, Oosterwolde 
  Locatie Westerbork
Jo10   9.00 uur: 
  Fit Boys 
  Locatie Beilen 
Jo11   10.30 uur:
  Oosterwolde 
  Locatie Oosterwolde 



Stemmen kan vanaf 5 september tot en met 27 september 

Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw Crescendo & geweldig voor ons dorp 
Rabobank geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Zo kunnen wij sparen voor 
ons 100-jarig jubileum. Een spektakel en een feest van herkenning. Met niet alleen muziek 
van toen maar ook zeker met klanken van nu. Met een jeugdorkest dat uitpuilt van talent 
mogen wij onze handen niet alleen dichtknijpen maar ook voor klappen. Leerlingen die nog 
in de dop zitten die een groeispurt doormaken en een prachtig fanfare korps waar de leden 
er altijd zijn voor en met elkaar. Zo’n vereniging steun jij toch ook? 

Natuurlijk zijn er meer verenigingen in het dorp. Samen maken we het dorp sterker en 
leuker dus ook voor hen: steun de Groller verenigingen. 

Wij zijn er ook voor jou. 

Stem via de 
Rabo App of op 

rabobank.nl/ 
clubsupport 



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Opstellen biodiversiteitsplan 
> Nieuwe leden gezocht voor Burgerhulpverlening!
> Open Monumentendag Gemeente Aa en Hunze
> VvVbedankt iedereen!
> De grote lisdodde en de haagwinde

Opstellen biodiversiteitsplan
Maandagavond 12 september is er in het Dorpshuis een informatieavond over het 
onderwerp biodiversiteit. 

Samen met belangenstellenden wil VDGO een plan 
van aanpak maken om de natuur in en rondom 
Grolloo een handje te helpen. 

Biodiversiteit is de rijkdom aan soorten planten en 
dieren. Gelukkig kunnen we werken aan het herstel 
van de biodiversiteit. Kleine ingrepen kunnen al 
een groot positief effect kunnen. Op veel manieren 
helpen inwoners her en der de natuur al. Van minder 
tegels en meer groen in de tuin, oprapen van 
zwerfafval of ophangen van een nestkastje tot 
aanleg en onderhoud van houtwallen, inzaaien van 
akkerranden met bloemen of instandhouden van 
een beek. We willen als dorpsbelangen al onze 
inwoners stimuleren om mee te helpen om de 
biodiversiteit rondom Grolloo te behouden. Dit 
willen we doen door samen een plan te maken dat 
we jaarlijks uitvoeren. We hebben daarvoor niet 
alleen enthousiasme, maar ook deskundig advies 
en… geld nodig. 

Marye Veenstra van Landschapsbeheer Drenthe zal 
ons deze avond verder helpen met het opzetten van 
een eerste aanzet. Daarnaast zal VDGO op pad gaan 
om via onder andere de provincie en diverse 
instanties de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. 
Wie ook graag aan deze opzet mee wil werken is 
maandag 12 september om 20.00 uur van harte 
welkom in het Dorpshuis. 

Om 22.00 uur ronden we deze opstartavond af. 
Graag nodigen we belangstellenden (boeren, 
burgers buitenlui) van harte uit om deze avond 
aanwezig te zijn en actief mee te helpen aan de 
opstart en uitvoering van zo’n gezamenlijk plan ten 
behoeve van de natuur in Grolloo en ook alle 
inwoners. Iedereen is van harte welkom. Om 22.00 
uur ronden we deze opstartavond af. 



Nieuwe leden gezocht voor Burgerhulpverlening!
Beste lezer,

In Grolloo en omstreken hebben wij drie AED’s staan, 
die ingezet kunnen worden bij een calamiteit door 
ons vaste team van burgerhulpverleners. Om dit 
in de benen te houden hebben we een minimum 
aantal hulpverleners nodig. Helaas is de ondergrens 
bereikt. Dit komt onder andere doordat mensen 
verhuizen of om andere redenen. Daarom zijn wij op 
zoek naar nieuwe burgerhulpverleners! Waar moet 
je aan voldoen? 

• Je bent minimaal 18 jaar of oud;
• Je bent bereid om een cursus te volgen of  
 je hebt in de afgelopen 2 jaar een reani-  
 matiecursus gevolgd (een basis- of herha-
 lingscursus reanimatie voor je werk, studie  
 of privé of een reanimatietraining als 
 bedrijfshulpverlener of EHBO-er). 

Als VDGO (Vereniging Dorpsbelangen Grolloo e.o.), 
voelen wij ons moreel verplicht om jaarlijks 
(her)scholingsavonden te organiseren voor 
hartreanimatie en AED gebruik.

Daarom verzoeken we diegene, die belangstelling 
hebben om deel te nemen aan de cursus voor 
nieuwe leden, zich in te schrijven. Wil je het team 
komen versterken dan kan je je aanmelden door 
een e-mail te sturen naar: 
secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl

Nog even praktische informatie. Voor VDGO leden 
wordt de cursus gefaciliteerd en betaald door VDGO.
Kosten voor nieuwe cursisten € 40,-;
1 theorieavond, 2 praktijkavonden.
Kosten herhalingsles € 20,-  1 avond.

De cursus wordt gegeven in het Markehuis in 
Grolloo.

VvV bedankt!
1 dorp
1 bbq
2 muzikale acts
1 drankcaroussel
1 cocktailbar
1 muziekkoepel
2 plaszuilen
1 springkussen
1 stormbaan             +
Heel veel gezelligheid (en roze petjes)

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Deze vind je 
binnenkort met een link op onze website en socials. 
Bedankt iedereen voor een topfeestje. 

Wij hopen dat jullie een fijne middag en avond 
hebben gehad. Blijf ons volgen voor komende 
activiteiten.

Barbecuetelijke groetjes,
Het VvV-bestuur



Open Monumentendag Gemeente Aa en Hunze
Protestantse Kerk Grolloo doet mee!

Op zaterdag 10 september doet onze kerk mee aan de Open Monumentendag.

Binnen de gemeente Aa en Hunze doen naast de 
Protestantse Kerk Grolloo nog 13 monumenten (in 
12 dorpen) mee. Een fietsroute leidt de deelnemers 
langs deze monumenten. De monumenten zijn ook 
met de auto te bezoeken. Alle monumenten zijn 
gratis toegankelijk.

Fotografeer je Monument
Onder leiding van de fotografen Sonja de Ridder en 
Ester Kroezenga (ICO) fotografeerden leerlingen van 
de groepen 5 en 6 van OBS de Drift de kerk in 
Grolloo.

Zij maakten bijzondere foto’s, die een week lang bij 
de kerk worden geëxposeerd.

De opening van de Open Monumentendag vindt om 
11.00 uur plaats bij of in de kerk in Grolloo. Iedereen 
is daarbij van harte welkom!

Het programma voor deze opening is als volgt:
11.00 uur Vriendenkring Grolloo 
  zingt enkele liedjes
11.10 uur Opening expositie 
  Fotografeer je Monument door 
  wethouder Ivo Berghuis
11.20 uur Vervolg concert 
  Vriendenkring Grolloo
11.45 uur Einde bijeenkomst 

De grote lisdodde en de haagwinde
Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen).

De zomervakantie is weer voorbij en de natuur gaat 
gelukkig gewoon door. Dat hoeft niet te worden 
geregeld. Twee planten in het wild trokken deze 
zomer mijn aandacht: de grote lisdodde en de 
haagwinde. Of het mooie weer er mee te maken 
had? Vast wel! Op dit moment kun je ze nog steeds 
in de natuur aantreffen. 

De grote lisdodde (Typha latifolia) is een hoge 
rietsoort die er met de opvallende ‘sigaren’ en 
lengte er letterlijk en figuurlijk bovenuit steekt. 
Dankzij haar bijzondere eigenschappen heeft de 
grote lisdodde alles in huis voor een lang en gelukkig 
leven.



De grote lisdodde en de haagwinde
Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen).

De lisdodde is een rietsoort die in twee formaten 
voorkomt. We onderscheiden de grote lisdodde en 
de kleine lisdodde. De grote variant is dominanter 
en zie je vaak in voedselrijk, stilstaand tot zwak 
stromend en ondiep water (bv. Halkenbroeken).
Je komt de lange stengels tegen aan de rand van 
sloten, vaarten, rivieren, poelen en moerasgebieden 
waar ze meehelpen het water te zuiveren. Ze filteren 
de meststoffen uit het water en hebben een positief 
effect op de waterkwaliteit en de bodem. Van juni 
tot augustus kan je de bruine aren, die dicht tegen 
elkaar aan zitten, zien bloeien. De mannelijke aar is 
strokleurig, bestaat uit meeldraden en bevindt zich 
boven de veel langere, vrouwelijke aar die groen tot 
lichtbruin is. Tijdens het bloeiseizoen verkleurt de 
vrouwelijke aar. Het resultaat is een dikke, donker-
bruine ‘sigaar’ die veel pluis bevat. Het zaadpluis 
kan je in het najaar, in de winter en tot in het vroege 
voorjaar nog aan de aar zien hangen. De wind helpt 
het pluizige zaad te verspreiden in de omgeving.
De naam Lisdodde is ontstaan uit lis (vanwege de
gelijkenis van de bladeren met die van de lis) en 
dodde (propachtige dikte, hetgeen slaat op de 
bloeiwijze, net als een sigaar. Ze worden ook wel 
rietsigaren of lampenreinigers genoemd. Lisdodden 
zijn eetbaar. Heel vroeger stonden de wortels, 
stengels en zaden al op het menu bij onze 
voorouders. De jonge stengels werden geplukt, 
geschild en rauw opgegeten. 

De haagwinde kennen we natuurlijk ook wel onder 
de naam “pispotten”, vanwege de gelijkenis. De 
haagwinde vormt kruipende en windende 
(klimmende) stengels. Zodra ze iets beklimbaars 
tegenkomen, winden ze zich omhoog en vormen 
witte bloemen. Zo zag ik ze ook fors tegen de mais 
omhoogklimmen. Bijen en hommels houden van 
de bloemen en haagwinde is waardplant (gastheer) 
voor de rupsen van de windepijlstaart, een echt 
zeldzame nachtvlinder uit Zuid-Europa, die wel zo’n 
8 cm. kan worden en zo dik is als een duim.

De bloei is best mooi, maar als tuinierder kan je 
hem toch beter uit je tuin proberen te houden. Het is 
een woekerend onkruid en keert telkens terug. 
Bij het verwijderen breken wortels snel af en dan 
ontstaan uit het achtergeblevennieuwe uitlopers. 
Haagwinde verspreidt zich via ondergrondse 
wortelstokken. Ook tref je de sporen (zaden) van 
deze plant nog wel eens aan in goedkope compost 
of tuingrond. 

Ook van deze bladeren kan je theezetten en terug 
te vinden is dat de bladeren ook goed werken tegen 
koorts.

Heb je iets bijzonders in de natuur waargenomen of 
heb je een vraag, laat het weten aan: 
dick.oelen@ziggo.nl 



Dickidentify (door Roelof Dilling)
Afgelopen zomer waren wij een lang weekend in Zuid-Limburg.

Naast lekker eten en veel meer, hebben we 
gewandeld, heuveltje op en heuveltje af en genoten 
van mooie uitzichten, gezweet en genoten van de 
natuur. Op zeker moment viel ons een bijzondere 
plant/bloem op. Nooit eerder gezien, maar nou zegt 
dat bij ons als niet-deskundigen niet zoveel. 
En dan wil je toch weten of je een bijzondere 
ontdekking hebt gedaan. Googlen op het mobieltje 
maar dat is lastig zoeken bij ‘bijzondere bloemen 
Limburg’, enz. 

Ineens... we hebben toch die App van Dick? Is ook 
zo! Die had ik al eens uitgeprobeerd, eerst op een 
foto van Margriet en warempel hij gaf aan ‘Homo 
Sapiens.’ 

Verdorie het werkt! Toen op een foto van een vos > 
‘vulpus vulpus’ (Vos). Ook goed. Dus kijken of het 
ook nu werkt.

Foto maken, App openen en foto toevoegen, klik op 
Obsidentify en met 45% zekerheid is het een 
gevlekte aronskelk.

Even googlen op Gevlekte Aronskelk en ja hoor, 
100% zeker!

Werkt mooi dat Dickidentify!!



  
Samen vieren we de winst! 
Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van 
onze winst in lokale clubs en verenigingen.  
 
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de 
regio. Als SGO doen wij dit jaar natuurlijk ook weer mee aan Rabo 
ClubSupport! Dit jaar willen we de buitenberging gaan opknappen en de 
buitenbar gaan realiseren. 

 

En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? 

 

Kijk dan snel op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

Zorg daarom dat je lid bent van de Rabobank zodat je kunt stemmen vanaf 
5 september. Lid worden 
 

 

Lid worden 
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 
september stemmen op onze fantastische 
club SGO. Ben je nog geen lid van de 
Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap 
aan, zodat je straks jouw stem uit kunt 
brengen. 

 



 

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



 

 


