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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Energietoeslag – laat dat niet lopen!
> Snertloop SGO
> Energiecompensatie – Het Markehuis als goed doel

Energietoeslag – laat dat niet lopen!

Aanvragen kan via www.wpda.nl, maar op papier 
kan ook, bel dan even met Siny, (06 - 36 51 10 15) zij 
heeft de formulieren in de kast liggen. Zij kan ook 
helpen met invullen. 

Ook in 2023 is het weer mogelijk om de toeslag aan 
te vragen. Te zijner tijd zal ik daarover ook wel weer 
berichten.

Nog niet aangevraagd? Het kan nog steeds!

Snertloop SGO

Op zondag 8 januari gaan we traditioneel weer 
wandelen door de schitterende omgeving van 
Grolloo. Een traditie die we met groot genoegen 
in stand willen houden. Of we op 8 januari kunnen 
genieten van een prachtig wit landschap blijft nog 
even de vraag. Wat wel vaststaat is dat we na de 
wandeling een aangename en voedzame maaltijd 
gaan nuttigen. SGO nodigt jullie allemaal uit om op 

deze wijze het nieuwe jaar gezellig en sportief te 
beginnen. 

zondag 8 januari 2023
Inschrijven vanaf 14:00 uur
Vertrek wandelen 14:30
Locatie Markehuis



Energiecompensatie – Het Markehuis als goed doel

Jan overwoog wat een goed doel voor die € 380 zou 
kunnen zijn.

Snel gaf Roelof als tip Het Markehuis. En zo 
schreven de heren samen over de sterke toename 
van de energielasten van ons aller Markehuis met de 
suggestie om bij de afweging van goede doelen ook 
te denken aan het dorpshuis.

Ook onze prominente dorpsgenoot Johan Derksen 
steunde deze suggestie en noemde het initiatief tot 
twee keer toe op de landelijke TV. Een behoorlijk 
aantal mensen/gezinnen heeft het voorbeeld van 
Jan en Johan gevolgd en het gehele bedrag van de 
energiecompensatie of een deel daarvan 
overgemaakt op rekening van Het Markehuis. 
Het gehele tekort op de energielasten is daarmee 
niet gedicht; dat zou ook al te mooi zijn, maar het 
is een  fijne bijdrage. Iedereen die tot nu toe heeft 
bijgedragen, onze hartelijke dank daarvoor!!
En wie het nog overweegt, schenken kan nog steeds. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL09 RABO 
0356 0530 40 t.n.v. St. Het Markehuis, Grolloo.

Wat ons ook helpt, is dat de gebruikers goed helpen 
om energie te besparen. Het wordt geaccepteerd, 
dat de thermostaat één graadje lager staat en velen 
helpen om de thermostaat tijdig terug te zetten. Ook 
iedereen dank daarvoor. Op jaarbasis denken we 
dit jaar 10 tot 15% op het gasverbruik te besparen. 

Weliswaar speelt Corona daarin mee voor de eerste 
maanden en is het afwachten hoe koud de totale 
decembermaand gaat uitvallen. Wat dat betreft 
zullen wij niet hetzelfde denken als de ijsvereniging.

Tot slot zijn we overgestapt op een andere 
energieleverancier die iets lagere tarieven hanteert, 
althans op dit moment; op de vrije markt is niets 
zeker.

Tot zover deze update over de energielasten van 
Het Markehuis. Nogmaals dank aan de mensen die 
(een deel van) hun energiecompensatie aan ons 
dorpshuis hebben overgemaakt.

En tot slot ….. iedereen hele fijne feestdagen 
toegewenst en alvast een heel mooi en vooral 
gezond 2023 toegewenst! Een nieuw jaar waarin we 
u graag in Het Markehuis begroeten.

Bestuur Markehuis

In het sportblad van 9 november ging de column van Jan Harbers over de 
besteding van de energiecompensatie.

Ook dit jaar zal er vanuit SGO geen oliebollenactie 
plaatsvinden. Helaas is het ons niet gelukt om de 
organisatie geregeld te krijgen. Hopelijk volgend jaar 
wel weer. 

En elk geval starten we het nieuwe jaar met snert!

Bestuur SGO – afdeling Fitness
Kirsten en Roelof

Dit jaar geen oliebollen van SGO
Door Corona hebben we de jaren 2020 en 2021 niet kunnen afsluiten met oliebollen van SGO.



COLUMN JAN HARBERS

Kerstverhaol

Tied rond Kerst is een tied van verhaolen lezen en 
veurlezen. Nou las ik vandeweek in de kraant dat 
wat in een column stiet niet perse waor huuft te 
wezen, dus wat let mij.

‘Eerste kerstdag eet ik met mien pap en verder zie 
ik wel. Ik wil proberen gien aoventuren op te zuken.’ 
De schaterlach waormet Astrid mij dit vertelt, zet die 
lèeste opmarking geliek op lösse schroeven. Astrid 
is een jonge vrouw, een vroegere collega van mij die 
ik nog geregeld tegenkom op de sportschool. Ze is 
altied overal veur in, zowel op school as privé. Het 
kan heur niet gek genoeg gaon. Ze leeft allienstaond 
en op ‘t wark is niks heur teveul. De leerlingen staot 
altied op de eerste plaots.

‘Aj zin hebt um langs te kommen bin ie welkom.’ 
Daormet sluut ik oes gesprekje of. Ik heb liever niet 
dat zij zich met Kerst weer in ien of aander mal 
aoventuur stört.

Tweede kerstdag belt ze mij, of ik even met heur met 
wil denken. Natuurlijk wil ik dat.
‘Ik ben net beld deur Kim oet 2D, mien klas. Zijn 
mam is nao ruzie met zien stiefvao opneumen in ’t 
ziekenhoes. Stiefvaoder is der vandeur. Kim belde 
vanoet het ziekenhoes. Hij wil niet weer naor hoes, 
vreug of e bij mij kommen mag. Ik heb zegd dat ik 
hum zo terugbel. Jan, wat moet ik doen?’ Ik heur 
paniek in heur stem. Wat een dillemma! Um tied te 
rekken vraog ik naor heur plannen veur vandaog, 
wat ze der zölf van vindt. Zo kan ik even naodenken. 
Tussen Astrids woorden vol betrökkenheid mien ik 
ok een beetie triestigheid over heur eigen allennig 
wezen te beluustern. 

Ik adviseer Astrid um Kim oet te neudigen veur ‘n 
gesprek, maor dat ze hum beslist niet bij heur mag 
laoten overnachten. ‘Daor moej met Kim een aander 
oplössing veur zuken.’

Nao het tillefoontje ben ik der niet gerust op. Ik bel 
met collega Sietse. Ik weet dat hij het goed met As-
trid vinden kan en vertel hum wat ik net heurd heb. 
‘Goed da ‘j dit met mij deelt,’ is zien reactie, ‘Ik bel 
heur zo nog wel even op.’ Dit stelt mij gerust, Sietse 
is ’n fijne vent, verstandig ok. 

Nao het telefoontie komt herinneringen an de of-
scheidsceremonie van Sietse zien vrouw Wilma, ze 
was nog zo jong, weer bij me op. Zoveul volk in de 
kerk, de pianomuziek, de toespraoken. Dit is Sietse 
zien eerste Kerst allenig. Misschien is het wel goed 
dat e zo wat ofleiding hef.

Dat was twee jaor leden. Astrid woont nou in 
Frankriek, met Sietse. Ze hebt een old landhoes 
kocht dat ze tot pension verbouwt, een olde dreum 
van Sietse waor Astrid maor al te graog in met wol. 
Ofgelopen harfst ben ik der wezen logeren, wat heb 
ik geneuten van het geluk dat van heur ofstraolde. 
Dat was ok niet zunder gevolg bleven, Astrid is zwan-
ger. Het is in dizze tied dat heur daogen vervult bent. 
Ze wilt ’t kindeke Kim numen.

Kerstverhaol
Column van de Week door Jan Harbers.



 

 

 

 

 

 

 



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!

Téja Venema
Gediplomeerd medisch pedicure

       06 227 396 66
       info@tejavenemapedicure.nl
       www.tejavenemapedicure.nl



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Volleybal uitslagen
> Het veld af, de zaal in
> Bijzondere editie Drouwenerzand cross!

Volleybal uitslagen
Uitslagen.

Programma.



Het veld af, de zaal in
Met het invallen van de winter, is dit weekend ook de zaalcompetitie weer begonnen.

Voor de jeugd van SGO zit het buitenvoetbal er even 
op. Gedurende vier weken zal de zaal het decor zijn 
voor de voetballers. 

Dit weekend was de aftrap in Emmen. In 4 weken 
tijden worden meerdere wedstrijden per dag 
afgewerkt. Pittige voetbalmiddagen, waarbij we 
verschillende teams tegenkomen die op het veld 
niet binnen onze regio vallen. Een mooie afwisseling 
van tegenstanders die we niet kennen. Hieronder de 
uitslagen van afgelopen weekend: 

Jo10: 
SGO – NWVV/Titan 1:   0-3 
SGO – Fc Meerdijk 2:     2-2 
SGO – Fc Meerdijk 3:     5-0 

Jo11: 
SGO – Fc Meerdijk 1:                   1-2 
SGO – EHS ’85 jo12-1:                 4-0 
SGO – de Treffer ’16 Jo12-1:      3-0 
SGO – de Weide 1:                       0-3 

Volgende week zaterdag de tweede ronde van de 
competitie in Emmen. Jo10 trapt af om 10.00 uur in 
Angeslo en J011 start om 14.40 uur in Emmerhout. 



Bijzondere editie Drouwenerzand cross!
Een cross hoort een beetje heroisch te zijn, dat was deze editie zeker!

Op de laatste koude dag van het jaar, onbewolkt en 
dus fris! Er was twijfel: schaatsen of lopen, en toch 
aardig wat SGO-ers kozen voor het laatste!
Ze gingen op pad voor een ronde van 5 of 8,3 km. 
Eerst door de zandkuil heen, dan over de smalle 
paadjes door het bos, om uiteindelijk op het 
Drouwenerzand zelf terecht te komen. De lange 
afstand maakt nog een uitstapje rondom de 
camping. Het koude weer zorgde voor een zware 
ademhaling en koude lichaamsdelen. Maar ook voor 
overwinningen en tevreden gezichten na afloop! Zo 

liepen Sabine, Daphne, Kristian en Jeroen naar een 
top 3 klassering. Arjan, Martin, Gerritjan, Machiel, 
Annemieke en Mariska liepen hun ronde ook naar 
tevredenheid. Ook onze drie Oekraïense 
mede-lopers liepen goed en waren enthousiast. Na 
afloop lekker warm drinken en een krentenbol. En 
dit alles was mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers, waaronder ook een aantal loopgroep 
genoten. Dat waren de echte helden, dank namens 
de deelnemers. Op naar de volgende cross in Ees!



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Kerstconcert in de Kerk in Grolloo
> Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen)

Kerstconcert in de Kerk in Grolloo
Winterlicht & Kerst sing-a-long met The Christmas Sisters zaterdag 24 december.

Dat is toch ook wat. Opnieuw gooide Corona roet in 
het eten bij het optreden van The Christmas Sisters. 
Het geplande optreden van afgelopen zaterdag (17 
december) ging niet door omdat één van onze 
zangeressen na een Corona besmetting haar stem 
nog niet terug had. Gelukkig konden we snel een 
nieuwe datum vinden. Het concert en de sing-a-long 
vinden nu plaats op zaterdag 24 december om 14:00 
uur. De inloop is vanaf 13:30 uur. Geschatte eindtijd 
15:30 uur.

Het vocale kwartet neemt je in het concert 
Winterlicht mee naar het licht van besneeuwde 
bergtoppen en naar een diepe, donkere nacht vol 
warmte. Van lichtjes in de boom tot verlichting in je 
hart. We bezingen de liefde en kerst in deze 
bijzondere tijd. Uiteraard sfeervol, swingend en 
vierstemmig.

Tijdens de aansluitende kerst sing-a-long komen 
allerlei bekende kerstklassiekers voorbij. Iedereen 
mag meezingen! Voor teksten wordt gezorgd. Doe 

mee uit volle borst en zing de longen uit je lijf! Zo 
luiden we samen de kerstdagen in. The Christmas 
Sisters bestaat uit: Josien van Beek, Liesbeth
Korpershoek, Margot Kriek en Martijje Lubbers

De kaarten van 17 december gelden ook voor dit 
concert. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar à 11 
euro via: http://www.thechristmassisters.nl 
Meer informatie over o.a. groepskorting via de 
website info@thechristmassisters.nl

Kerstnachtdienst
Ook op 24 december en dan om 22:00 uur h
ouden we onze Kerstnachtdienst Zangvereniging 

‘Vriendenkring’ zal haar medewerking verlenen aan 
onze Kerstnachtdienst.



Silent Light Wandeling
Op 23 december gaan we het VvV-jaar feestelijk met jou afsluiten.

Hoe? Door te zorgen voor een interactieve wandeling 
door de sfeervol verlichte straten van Grolloo. Star-
ten kan tussen 18 en 18:30 uur vanaf Oostereind 10. 
Daar ontvang je alles wat je nodig hebt om de tocht 
te volbrengen. De route gaat kriskras door Grolloo, je 
ziet Kerstmannen, QR-codes, hoort een Kerstverhaal 
en gaat speuren om je bingokaart vol te krijgen.
Je loopt met je neus omhoog door de straten want 
we hebben gezorgd voor een natje en een droogje 
aan het eind van de wandeling. Bij Zuiderstraat 13 
staat het gezellig vol met muzikanten die iedereen 
naar hogere Kerstsferen helpt. Crescendo heeft altijd 
zin om een vrolijke noot te blazen en ook nu staan ze 
weer voor ons klaar. Daar blijft het natuurlijk niet bij 
want er staat voor jou een kraam klaar met daarop 
heerlijke Glühwein of warme chocolademelk. Dat is 
het natje maar ook het droogje is genoemd. Na zo’n 
intensieve wandeling rammelen de buikjes natuur-
lijk. Gelukkig hebben wij daar ook aan gedacht. Voor 
de liefhebbers zijn er broodjes knakworst voor één 
euro en heb jij alle Kerstmannen gevonden? Dan 
is er voor jou een stok vol marshmallows met een 
knapperend vuurtje om ze zacht te verwarmen.
Dus 23 december kun je gratis deelnemen aan de 
VvV Silent Light Wandeling, wandel jij ook mee? Dan 

zien wij jou tussen 18 en 18:30 uur bij Oostereind 10. 
Oh, en heb jij je tuin en huis al in de lampjes gezet? 
Het is bijna zover dus het kan nog. Laat Grolloo ook 
dit jaar weer het licht zien.

Daarde helft
De vrijdagmiddagborrel valt deze maand op 30 
december, een mooie gelegenheid om behalve een 
praatje te maken elkaar vast een goede jaarwisseling 

te wensen. Daarde helft, vrijdagmiddag vanaf 16.00 
uur, café Hofsteenge. Iedereen is welkom! 

Verhuisbericht
Ik ben verhuisd naar De Wenning
Molencamp 41 kamer 35, 9451GJ Rolde

Marchien Hoven-Beijering 

Hierbij zeg ik mijn lidmaat-/donateurschappen op.

Allen de beste wensen voor 2023



STROOMDALKAPEL
De Stroomdalkapel uit Zeegse is een groep enthousiaste muzikanten, die allemaal liefhebbers zijn van 
de Tsjechische blaasmuziek(=volksmuziek).

De muziek die de kapel speelt is voornamelijk 
Böhmisch en Mährisch van aard en afkomstig uit de 
landstreken Bohemen en Moravië; dus echte 
Tsjechische volksmuziek. 

Het verschil in beide stijlen heeft te maken met het 
karakter van de mensen. De Böhmische muziek is 
romantisch, klankvol, warm, rustig en wat gedragen 
van aard, terwijl de Mährische stijl heel sprankelend 
en vrolijk van aard is en dan ook vaak wat sneller 
wordt gespeeld. 

Grunneger Blech Musikanten
De grunneger Blech Musikanten zijn opgericht in 
2016 en bestaat uit 7 muzikanten.
Inspiratiebron voor deze kapel zijn de vanuit 
Oostenrijk en Zuid Duitsland bekende Blech 
Kapellen zoals  de Innsbrucker Böhmische, Eine 
kleine Dorfmusik ,Vierra Blech.

De formatie van 7 muzikantenis nog de kleinst 
mogelijke bezetting om de Böhmische en Mährische 
muziek te spelen.

Oproep!
Hallo ik ben Benthe Langelo en woon aan de Zuiderstraat 21 in Grolloo.

Ik ben 15 jaar oud en ik doe mee aan de Alpdhuzes 
om geld op te halen (tegen/voor)kanker. Ik ben op 
het idee gekomen omdat ik onlangs mijn opa ben 
verloren aan kanker en mijn oma had ook kanker. 

En ik wil er dus voor zorgen dat er betere 
medicijnen en betere genezing komt. Dus ik zou het 
super tof vinden als u geld doneert aan mij om te 
zorgen dat we met zijn alleen kanker kunnen tegen 
gaan! Dat kan u doen door de QR code te scannen of 
geld in een envelop bij mijn huis te brengen. Ik wil 
het ook wel ophalen. 

Stuurt u dan een berichtje? 
06-11156570, 

Groetjes Benthe 





Je kon af en toe een speld horen vallen in het Markehuis…
door Siny Vink.

Op de avond van 12 december luisterden ongeveer 
20 mensen geboeid naar het verhaal van Bertus 
Reinders. Hij is in de zomer van het afgelopen jaar 
twee maanden heel intensief als manager betrokken 
geweest bij de crisis noodopvang (CNO) in 
Veenhuizen, op het dan grotendeels leegstaande 
terrein van de voormalige gevangenis Bankenbosch. 
Met stoom en kokend water en heel veel 
improviseren en creativiteit is een deel van het 
terrein in korte tijd gereed gemaakt voor de opvang 
van vreemdelingen. 120 mannen in een sporthal, 20 
vrouwen in een ruimte zo groot als de 
bestuurskamer van het Markehuis. Het was het 
eerste dat we leerden, er wordt na aankomst in 
Nederland niet meer gesproken van vluchtelingen, 
maar van vreemdelingen. En pas als aan alle eerste 
voorwaarden is voldaan bij de aanmelding, kunnen 
ze asiel aanvragen in Nederland. Tot die tijd zijn ze 
in wezen niemand, zonder rechten, en ook zonder 
geld, zonder zorg, vaak met alleen maar de kleren 
aan hun lijf en een paar slippers aan de voeten. 
Verder niets. Alleen bed, bad en brood. En 
breedband, om de vier B’s compleet te maken. 
Zonder wifi is er geen contact mogelijk met de 
achterblijvers en dat is van grote waarde. Ook al 
maken sommigen er geen gebruik van omdat ieder 
contact met familie die nog in het land van herkomst 
woont heel gevaarlijk voor hen is. Ook geen geld, 
geen mogelijkheid om met de bus ergens naar toe te 
gaan. Dus veraf van alles en iedereen; Bankenbosch 
ligt 1,7 kilometer van de doorgaande weg 
verwijderd…. 
Het “niemand” zijn leverde af en toe grote 
problemen op. Iemand met ernstige klachten en 
heel veel pijn, kon niet naar een eerste hulp of een 
dokter; daarop was geen recht. Dat er uiteindelijk 
toch een dokter meekeek, kwam door de volharding 
van het team van CNO Bankenbosch en het hart van 
de plaatselijke huisarts. Een hart dat zij nogmaals 

liet spreken toen bleek dat ook de benodigde 
medicatie niet beschikbaar zou zijn. Ook geen recht 
op. Zij stelde de medicijnen beschikbaar voor de 
eerste tijd, tot er iets anders geregeld werd. Bertus 
zei het treffend: Als er in Nederland een kraai uit de 
boom valt, komt er een dierenambulance, het kan 
toch niet zo zijn dat we mensen moeten laten 
creperen terwijl wij er machteloos bij staan te 
kijken? Hij  belde maar weer eens stad en land af. 
Onze eigen Anno Wietse Hiemstra, vice voorzitter 
van de Veilgheidsregio Drenthe, heeft een 
belangrijke rol gespeeld in een oplossing voor dit 
probleem. Niet alleen voor de vreemdeling van 
Bankenbosch, maar voor alle vreemdelingen.

Bertus vertelde achter elkaar door over uitdagingen, 
problemen, werkdagen van meer dan 12 uur, 
telefoontjes in het weekend, corona onder de 
mannen en  frustraties over tegenwerking van 
instellingen waar je maximale medewerking van 
verwacht, geen tijd om te eten, emotionele dingen 
en collega’s die naast je even stuk gaan.

Hij vertelde ook over de mensen waarover wij in de 
krant lezen. De vreemdelingen die zich misdragen: 
een grote minderheid, maar wel maximaal in het 
nieuws. Gevaarlijk, bedreigende situaties. Het bracht 
ons op de alom gestelde vraag: kunnen we daar nu 
niets aan doen? Wie in nood zit is welkom, maar als 
je je niet gedraagt, ga je maar linea recta terug. Dat 
kan niet. En zelfs de mensen van vluchtelingenwerk, 
van het Rode Kruis, van de Veiligheidsregio, ervaren 
daarover frustraties, maar het kan niet. Er zijn 
wetten en internationale afspraken en verdragen die 
dat in de weg staan. Soms ook landen die hun 
grenzen dicht houden voor mensen die terug 
moeten. Soms is ook gewoon niet zeker waar 
iemand vandaan komt. De meesten zijn bij hun 
vlucht alles kwijtgeraakt, ook hun paspoort en 



Je kon af en toe een speld horen vallen in het Markehuis…
door Siny Vink.

dergelijke. Bewijs dan maar eerst eens wie degene is 
die je terug wilt sturen. Er is recht op beroep tegen 
uitwijzing, en het duurt ook nog eens lange tijd voor 
daarover uitsluitsel is. Tot die tijd blijft iemand in 
Nederland. Ook al willen we hem of haar kwijt. 

Maar Bertus vertelde ook over de mooie ervaringen 
die hij opdeed. Dankbaarheid van de mensen voor 
wie hij het deed, de saamhorigheid in het team. De 
kleine dingen, vrijwilligers die zich aanboden en 
hielpen waar ze konden. De kleding die overal 
vandaan kwam, toen het kouder werd, het paar 

schoenen wat zomaar ergens vandaan kwam voor 
de jonge vreemdeling die graag wilde voetballen, 
maar dat lukt nu eenmaal niet op slippers. Die 
voetbal was overigens ook al aangereikt door 
mensen uit het dorp. Met allerlei ander 
spelmateriaal. De Syrische dans die speciaal voor 
het team werd uitgevoerd op de laatste dag, toen 
CNO Bankenbosch de deur moest sluiten.

Het was een intensieve tijd, een tijd om nooit te 
vergeten. En dat begrepen we helemaal na deze 
presentatie. Bertus, dankjewel voor het delen! 

OPTUGEN
door Bas Luinge.

Daogs nao Geertje heur verjaordag in December, 
wordt bij oes de kerstboom optuugt. Ik help, zoas 
aal jaor, met. Veur mij huuf ’t niet, maor ik doe 
Geertje der een plezeer met. Dat optugen giet bij mij 
vaok gepaord met stress. Der is altied wat met die 
rötboom. Geertje vindt ’t mooi, die kan daor uren 
met bezig wezen. Der giet bij mij ok nog wel is wat 
kepot. Veurig jaor he’k een deus ballen vallen laoten 
en non veul der een klein vogelie oet mien haand 
op de grond. ‘t Arm door Bas Luinge e diertie lag in 
doezend stukkies under de boom, har ’t geleuf hiele-
maol oet. ’t Was een speciaol vogelie, hiel old. Geer-
tje har der maor ien van. Die har ze ooit een keer van 
heur moe kregen. Ik kreeg flink de baord der of. 

Doe as de boom klaor was vun Geertje dat der een 
nei vogelie kommen mus. ‘Aander week’, zee ze, 
‘gaow hen Denekamp, daor is een hiel groot 
tuuncentrum en die hebt kerstmarkt, dan koop wij 
daor een nei vogelie.’ ’t Haor gung mij rechtop staon: 
‘Geertje, je wult mij toch niet vertellen, daw veur 
zo’n rötvogelie hielemaol hen Denekamp moet?’ ‘Wij 

maokt der metien een dag oet van’, zee ze. ‘Die zaok 
is zo groot, daor kuj wel een dag deur brengen.’ 

Een week later bew op een dunderdag hen 
Denekamp reden. Ienmaol daor, wolden wij 
begunnen met kovvie, nou vergeet ’t maor: drok, 
drok en nog is drok! Gaoj een dag oet, hoe kun 
Geertje ’t bedèenken. En dat veur een vogelie. 
Kovvie hew had, maor vraog niet hoe lang of ’t duurd 
hef. Doe de kerstmarkt op. Ik zee nog tegen Geertje: 
‘woj eerst naor een vogelie zuken, of doej dat ’t lest?’ 
Ze daacht, da’k heur de gek an stak. ‘Gao jij maor 
naor de gereedschapofdieling’, zee ze, ‘ik kan mij 
allén ok wel redden.’ 

Dat was nou ok niet de bedoeling. Ik beloofde heur, 
daw saomen op de kerstmarkt kieken zulden. Nou, 
wij hebt keken, de iene kerstman nog groter as 
d’aander. Ballen in doezend kleuren, pieken, 
kerstbomen, kerststallen, engelies en zo kan ’k nog 
wel evenpies deurgaon. En wat te dèenken van 
vogelies, zovéul aj maor hebben wolden! De 



OPTUGEN
door Bas Luinge.

vogel bakken hew volledig op de kop had, maor die 
Geertje zöcht, zat der niet bij en een aander wol ze 
niet hebben. Ze weur nog weer hellig op mij: ‘Ok 
stom van jou daj dat ding veurige week vallen laoten 
hebt.‘t Was zo’n mooi vogelie.’ 

Ik was ’t gezeur over ’t vogelie zat en veur da’k ’t in 
de gaoten har, veul ’t mij der oet: ‘Ik schiet mörgen 
wel een musk oet de locht, dan hej een vogel weer’, 
zee ik. ’k Har ’t nooit zeggen moeten. Geertje weur 
weer hellig op mij en wol hen hoes.
’s Aovends under de kovvie he’k Geertje mien excuus 
anbeuden. Ze keek mij an, ik keek heur an. ‘Aander 

jaor’, zee ze,’ hew een kerstboom zunder vogel.’ Wij 
hebt mekaor een dikke smok geven en een aai over 
de bol. 

Doe as Geertje een tweede kop kovvie inschunk, 
vreug ik wat aw met de kerstdaogen eten gungen. 
‘Kalkoen’, zee ze.  



 

 2022 
CARBID SCHIETEN ‘T STOOKHOK 

 
AMUSEMENT   ETEN & DRINKEN 

 
Carbid     Koffie & Thee  

 
Tent   Warme chocolade melk 

 
Vuurkorven   Fris, Bier & Wijn 

 
Muziek & Gezelligheid    Hapjes en Hamburgers  

 
    

 

OUDJAARSDAG, VANAF 10.00 UUR 

AMERWEG 38, GROLLOO 
 

’T STOOKHOK WENST U FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GOED EN KNALLEND UITEINDE 



Openingstijden:
Dinsdag van 8:30 tot 20:00
Woensdag 8:30 tot 18:00
Donderdag 8:30 tot 20:00
Vrijdag 8:30 tot 18:00
Zaterdag van 8:00 tot 14:00

     haarstudiogrolloo           @haarstudiogrolloo

Contact:
Schoonloërstraat 2
0592 501 402

info@haarstudiogrolloo.nl
www.haarstudiogrolloo.nl

Ook adverteren?
Mail naar sportblad@sgogrolloo.nl

Ook adverteren?
Mail naar sportblad@sgogrolloo.nl



 

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



 

 

06-16448305


