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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
> Dorpsmaaltijd 
> Sluit je aan bij het rondje fitness op vrijdagochtend?
> Nieuwjaar in de sport

Dorpsmaaltijd
Voor de eerstvolgende dorpsmaaltijd van donderdag 2 februari 2023 hebben zich intussen al weer 
meer dan 40 personen aangemeld. 

Contributies 2de helft van seizoen 2022-2023

Daarom wordt de contributie over de 2de helft van 
het lopende seizoen 2022-2023 geïnd in 2 delen, 
in januari en april 2023.

Om de contributiebetalingen beter te spreiden over het sportseizoen (1 juni – 31 mei), is er besloten de 
contributie in 4 (gelijke) delen te innen, in augustus, november, januari en april.

Wil je daar ook bij zijn, dat kan nog, maar wacht dan 
niet met aanmelden. We hebben plaats voor 
maximaal 60 personen en VOL=VOL!

De inloop is vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint zo 
rond 18.00 uur en eindigt om ongeveer 19.30 uur.

De kosten van de maaltijd zijn € 7,- excl drankjes, 
voor kinderen € 5. 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 27 januari via:
  het formulier op de balie van Het Markehuis       
  bellen met Roelof Dilling (06-22408751).

Sluit je aan bij het rondje fitness op vrijdagochtend?

Je eigen programma afdraaien op de 
fitnessapparaten in het Markehuis? Zonder 
begeleiding is dat mogelijk wanneer je wilt met 
minimaal 2 personen. Heb je zin en tijd op 
vrijdagochtend? Dan kan je aansluiten om 9 uur. 
Dan zijn wij, Tineke Roukes en Margret Wieldraaijer, 
(meestal) aanwezig voor een rondje op de apparaten 
en de gezelligheid. Je kunt gebruik maken van het 
feit dat wij er zijn, door bijvoorbeeld boven 
krachttraining of een eigen circuit te doen of doe 
met ons mee beneden. We zouden het leuk vinden 
als er personen bijkomen. Voel je welkom. 

Hartelijke groeten,
Margret Wieldraaijer en Tineke Roukes
 
NB. Proberen? Geef het aan in de fitness app of door 
een privé appje naar Margret (06-10801910) te sturen 
zodat je niet voor een dichte deur staat. Een mailtje 
naar fitness@sgogrolloo.nl kan ook 

Wil je meer bewegen zonder ver te reizen? 



Nieuwjaar in de sport

Onderweg, mooie route door wat vernatte 
omgeving, hebben we ruim tijd om over de 
belangrijke en minder belangrijke onderwerpen 
van vandaag te hebben. Hoe vaak hebben we de 
snertloop georganiseerd? Eigenlijk weten we het 
niet goed en onderweg hebben we er vrede mee. 
Ook grotere onderwerpen worden onderweg niet 
geschuwd. Als we de hedendaagse maatschappij 
bezien, wat is dan onze grootste uitdaging. Klimaat, 
energie, stikstof of polarisatie. Iedereen zal hier een 
individuele invulling aan geven, en dat is goed. We 
hebben hier natuurlijk ook op meer of mindere wijze 
mee te maken. Nadat we de laatste meters naar 
het Markehuis overbruggen komen we ook tot een 
mooie gezamenlijke conclusie. Als we niet echt naar 
elkaar luisteren, als we de verschillen uitvergroten 
in plaats van te luisteren naar de overeenkomsten, 
worden de uitdagingen groter en niet kleiner. Met 
deze mooie gedachte betreden we het Markehuis, 
gezellig geroezemoes treed ons tegemoet.

Na een mooie gezamenlijke maaltijd en een kleine 
nazit aan de bar kijk ik graag vooruit na het 
komende jaar. Mijn laatste jaar als voorzitter dat 
ook. Het jaar waarin we nu toch echt ons 75 jarige 
bestaan feestelijk willen gaan vieren met iedereen. 
Waarin we het beleidsplan gaan herijken met jullie. 
Wat is de goede weg voor SGO. Een sportvereniging 
zal ook mee moeten gaan in de ontwikkelingen om 
ons heen. We kunnen niet meer sport aanbieden 
en sport beleven zoals we dit gedaan hebben. 
Wat hierin de juiste weg is gaan we graag in 
gezamenlijkheid ontdekken met elkaar. We gaan 
naar elkaar luisteren.

Een week later, op deze meer dan druilerige zondag 
kwam ik in de boekenkast het prachtige schrijven 
van Amy Groskamp-Ten Have tegen. Hoe hoort het 

eigenlijk. Heerlijk geschreven in 1939 en niet meer 
realistisch heden ten dage. Toch wil ik jullie het 
hoofdstukje over sport niet onthouden.

Voor alle spel en alle sport, bedoeld in den aller 
ruimsten zin, bestaat een en dezelfde code van goed 
gedrag en étiquette; deze code is samen te vatten in 
twee woorden: Weest sportief!

Er zijn weinig woorden, die zoo ergerlijk misbruikt 
worden, waaraan zooveel averechtsche 
beteekenissen worden toegeschreven als aan het 
woord sportief. Om er maar enkele te noemen:
Sportief beteekent niet: Luidruchtig, ongemanierd, 
vrijgevochten noch caricaturaal uitgedoscht, terwijl 
de sportmaniak het aller eerste begrip van sportivi-
teit mist. Sportief zijn beteekent: Zelfbeheersching 
bezitten en zelfdecipline, onzelfzuchtig zijn en loyaal 
(goed kunnen verliezen, zich verheugen in andermans 
succes en overal en ten allen tijde de regels van het 
spel strikt eerlijk in acht nemen).

Vorige week zondag hebben we gelukkig samen onder meer dan prachtige omstandigheden weer het 
sportieve jaar kunnen openen met de snertloop. 



Nieuwjaar in de sport
Vorige week zondag hebben we gelukkig samen onder meer dan prachtige omstandigheden weer het 
sportieve jaar kunnen openen met de snertloop. 

Door woord noch blik verraadt de sportieve speler 
zijn innerlijke triomf bij winnen noch zijn diepe 
teleurstelling bij verliezen. De sportieve speler tracht 
nimmer zijn verlies door noodelooze lange redenaties 
te verklaren (lees: te verontschuldigen) evenmin zal 
hij uitweiden over de manier waarop en hoe hij won.

Maar sportief zijn is ook nog iets anders: het 
beteekent ook en niet in de laatste plaats: een 
degelijke voorgeoefendheid in de sport of het spel, 
waaraan men wil deelnemen. Het is even pijnlijk als 
onaangenaam voor goede spelers - het doet er niet 
toe om welke sport of welk spel het gaat - te moeten 
spelen met een krukkebeen, die geen recht heeft het 
plezier van anderen te bederven.

Alvorens men zich dus waagt aan medespelen hetzij 
aan boord, hetzij in club, hotel of besloten gezelschap, 
zorge men ervoor tenminste een middelmatige speler 
te zijn. Heeft men het zelfs zoover niet 
gebracht, dan vergenoege men zich met toekijken.

Hilbert Stel

Instructeur(s) Klimpark en Outdoor Belevingspark m/v

Ben jij enthousiast, niet bang om voor een groep te 
staan, steek jij graag je handen uit de mouwen, kun 
jij zelfstandig werken en ben jij klantvriendelijk? 
Dan zoeken wij jou, ook wanneer je nog geen 
werkervaring hebt!

Jouw functie zal bestaan uit het ontvangen en 
begeleiden van groepen, instructies aan groepen 
geven en er zo voor zorgen dat ze een leuke 
sportieve dag hebben die ze niet snel vergeten. 
Affiniteit met de buitensport is daarom zeker een 
pré.

Wij werken met oproepkrachten, vanaf maart zijn 
we elk weekend en alle vakanties geopend. En voor 
groepen op aanvraag op doordeweekse dagen.

Ben jij minimaal 1 weekenddag + 2 weken 
aaneengesloten beschikbaar in de zomervakantie? 
En ben jij enthousiast geworden? Dan maken wij 
snel kennis met jou. 

Stuur je CV samen met een sollicitatiebrief naar 
info@joytime.nl

Voor het komende seizoen zijn wij opzoek naar enthousiaste instructeur(s) voor ons Klimpark en 
Outdoor Belevingspark in Grolloo.

Vacature



COLUMN BAS LUINGE

De Meulen van Grol

Naost de Tjaskermeulen in 't staotsbos an de raand 
van 't Grollerveen, hew in Grol nog een meulen had. 
De Tjasker hef veer jaor weg west, maor dat lag an 
een reperaotie van de meulen. De meulen die in 
Grol stun, komp nooit weer, hebt ze ofbreuken in 
1920/1921. Wie op 't idee kommen is hum de meulen 
of te breken is niet bekend, maor toch een beettie 
onbegriepelijk hoe dizze man of vrouw dat doen 
kun. Maor non moe'k wel een beettie veurzichtig 
wezen, want hie is nog in oes bezit west. Mien opa, 
Bas Luinge, hef der nog jaoren meulenaor op west. 
't Zal toch niet zo wezen dat... nee dat geleuf ik niet. 
Maor je weet 't nooit. De meulen stun bij oes achter 
't hoes in 't laand. Tegenwoordig in 't bezit van Erik 
Hadders. Je kunt nog zien waor as e staon hef, aj 
goed kiekt dan ziej nog een lichte verhoging, achter 
in 't laand. De meulen is bouwd in 1852 en was van 
't type, grondzeiler, een korenmeulen dus. Niet 
allennig de boeren oet Grol meuken der gebruuk 
van, ok de boeren oet de umgeving, dèenk an 
Aomen en Iegaor. 

 Vanof de Aomerweg en De Pol was de meulen te 
bereiken viao 't Meulendiekie, dat leup van of 
De Pol 1 deur 't laand hen, tot an 't zaandweggie, 
naost de neije iesbaon. Vanzölf sprekend is 
’t Meulendiekie, dat vrogger ok een zaandweg was, 
allang weg. Gelukkig is 't zaandweggie bij de 
iesbaon der nog. De ienigste diew in Grol nog hebt. 
Maor wordt 't niet is tied um 't weggie een naom te 
geven. Ik heb daor lang over naodaacht, tot ik Bertus 
Reinders tegen kwam. Bertus was 't roerend met mij 
iens. Wij besleuten um der een toertie over nao te 
dèenken. Een paor maond laoter belde Bertus mij 
op en vreug wat of ik daachde van de naom, 
Meulendwarsdiekie. Ik was 't daolijk met hum iens 
en vun 't een toepasselijke naom. Döt je weer 
dèenken an de tied, toen der in Grol een meulen 
stun, diew eigenlijk nooit zien hebt, maor toch. De 
bedoeling is um der op den duur wark van te 
maoken bij de gemiente. 't Zul toch geweldig wezen 
dat ze dit goed zulden keuren.

De Meulen van Grol
Column van de Week door Bas Luinge.



 

 

 

 

 

 

 



Expositie

Harry spreekt
Stap in de wereld 

van Muskee

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag

Tien jaar C+B Museum

Fo
to

: R
ud

y 
Le

uk
fe

ld
t

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

> Voetbal

Zaalcompetitie
Een korte en pittige zaalcompetitie dit jaar voor onze voetballers: 4 wedstrijddagen en 12 wedstrijden.

Iedereen zou toch moeten kunnen sporten
Op een regenachtige zaterdagmorgen startte de 24 uurs geldinzamelingsactie voor inwoners van de 
gemeente Aa en Hunze die geen geld hebben om te kunnen sporten.

Zowel de jo10 als de jo11 hebben een fantastisch 
mooie zaalcompetitie gespeeld. Beide teams 
speelden hun wedstrijden onder andere tegen 
noordscheschut, de weide en fc meerdijk. Jo10 is 
tweede geworden en de jo11 derde. Knap werk.

In de korte winterstop van dit jaar werden veel 
wedstrijden afgewerkt waarbij onze voetballers 
in een hoog tempo een stukje technische 
vaardigheden hebben ontwikkeld. In de zaal rolt de 
bal sneller en zijn de wedstrijden kort en intensief. 
Een mooi leerproces.

Vanaf volgende week gaan we weer lekker naar 
buiten.

De actie werd georganiseerd door Daoud Rahimi 
Gym in Rolde. Nadat de burgemeester de 
inzamelingsactie had geopend gingen allerlei 
sporten van start. Fitness, wandelen en natuurlijk 
hardlopen. Met de loopgroep SGO hebben we een 
rondje Rolde-Nijlande gemaakt. Ondanks de regen 
en wind hebben we een heerlijk stuk hardgelopen.

De gemeente zal het ingezamelde geld in ontvangst 
nemen en schenken aan inwoners die geen geld 
hebben om te kunnen sporten. Vervolgens mogen zij 
zelf een sport uitkiezen. 

Doneren kan deze week nog met onderstaande QR 
code of deze link: https://www.daoudrahimigym.

nl/nieuws/24-uurs-geldinzamelingsactie-ieder-
een-zou-toch-moeten-kunnen-sporten

https://www.daoudrahimigym.nl/nieuws/24-uurs-geldinzamelingsactie-iedereen-zou-toch-moeten-kunnen-sporten
https://www.daoudrahimigym.nl/nieuws/24-uurs-geldinzamelingsactie-iedereen-zou-toch-moeten-kunnen-sporten
https://www.daoudrahimigym.nl/nieuws/24-uurs-geldinzamelingsactie-iedereen-zou-toch-moeten-kunnen-sporten


Voetbalverslag jo10 07-01-23 en 14-01-23
07-01-23 ging ons gezellige team naar Zwartemeer. Dit keer met invalcoach André en Marco. 

Twee wedstrijden werden er gespeeld. Wij staan 
nu 2de in het klassement. De eerste werd gespeeld 
tegen de koploper. NWVV/Titan. Dat zou een 
spannende wedstrijd worden. Helaas hebben onze 
kids die strijd verloren. De tweede wedstrijd tegen 
FC Meerdijk werd gewonnen met 5-1! Lekker!
Wat ook lekker was, Mac Donalds! André de 
invalcoach heeft de kids meegenomen naar de 

Mac.  Gezellig met elkaar eten! Dank je wel André en 
Emmens Uitzendbureau voor deze lekkere afsluiting 
van een toch best wel spannende dag. Dit maakt dat 
wij nu 3de staan in het klassement. 1 plekje gezakt. 
Ondanks dat zit het vuur voor de laatste 
wedstrijddag er goed in. Op naar volgende week!

14-01-23 Vandaag dan de laatste dag van de competitie.

Het wordt een hele lange dag. Om 13u de eerste en 
om 16u de laatste.. 4 wedstrijden worden er vandaag 
gespeeld. Het gaat best lekker, al twee gewonnen! 
Op naar wedstrijd nr 3. Tegen V.V. de Weide. Het ging 
erg goed. Door het snelle spel van onze spelers werd 
de verdediging van de Weide gemakkelijk omzeild. 
Lotte scoort, Jorn scoort, Matthe scoort en Remon 
scoort!! 4-0. De 3de wedstrijd is ook gewonnen. 
Coaches André en Jessica zijn supertrots op het 
goede spel wat er wordt gespeeld. We hebben door 
Gert Jan, Jorn en Daan een sterke verdediging 
en onze snelle aanvallers Floris, Lotte, Matthe en 
Remon geven elkaar goede voorzetten en spelen 
zo snel gemakkelijk naar voren bij het doel van de 
tegenstander. Bas doet als keeper goed zijn werk en 
houdt de ballen uit het doel. Super! Vol goede moed 
door naar wedstrijd nr 4! De spanning is aanwezig, 
want kunnen we kampioen worden? De wedstrijden 
lopen al een half uur uit en pas om 16:30 wordt de 
laatste wedstrijd gespeeld. Ook weer tegen V.V. de 
Weide. Nu hun eerste team. Al snel merken we dat 
het een pittig potje is. Lotte schiet het eerste 
doelpunt erin! Maar krijgt niet lang daarna een 
botsing en valt hard op de vloer. Helaas is voor haar 
de wedstrijd afgelopen. Floris wordt op de tenen 
gestampt en is ook uit de wedstrijd. Door een felle 
strijd bij ons doel, knallen Bas en Jorn hard tegen 
elkaar aan. Snel daarna wordt er gescoord door 
de Weide. En niet snel daarna nog een keer. Met 
nog een paar seconden te gaan schiet de Weide 
nogmaals richting ons doel, maar Bas weet deze 

te redden! Door grote pech schiet de bal terug en 
valt achter Bas in het net. Op dat moment word er 
ook afgefloten. Telde deze nu wel of niet.. Ja, het 
doelpunt telt. Verdrietig en best een beetje boos van 
deze verloren laatste wedstrijd, naar de kleedkamer. 
De eindstand 1-3 voor V.V. de Weide. 

Het zaalvoetbalavontuur zit erop. En hoe, onze 
mannen en dame zijn 2de geworden in de 
competitie! GEFELICITEERD TOPPERS!

Zaterdag 21 Januari is weer de eerste thuiswedstrijd 
op het veld. We zien jullie weer graag langs de lijn! 



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> VDGO - Waarover is gesproken?
> Herrie in de tent dankzij Prins Bernard
> Concert Vriendenkring 26 maart 2023
> Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen) - Wilde zwanen

VDGO - Waarover is gesproken?
Update vanuit VDGO.

Hoera, een nieuwe website
Onze nieuwe website is gereed: 
www.dorpsbelangengrolloo.nl. We zijn er heel erg blij 
mee en zullen deze meer en meer invulling geven. 
Grote dank willen we hierbij uitbrengen aan Janniek 
Reinders van Klinken, die de site niet alleen heeft 
ontworpen, maar ons ook met raad en daad terzijde 
heeft gestaan. En natuurlijk willen ook nog eens via 
deze weg Bertus Reinders ontzettend bedanken voor 
al het werk en de vele uren die hij altijd heeft besteed 
aan onze ‘oude’ website. We hopen dat we met deze 
nieuwe site de inwoners van Grolloo e.o. nog beter 
van al het reilen en zeilen in Grolloo e.o. op de hoogte 
kunnen brengen en vooral ook houden.  Oh ja, we zijn 
ook benieuwd naar de reacties t.z.t.

ALV
Ook melden we hierbij dat onze Algemene 
Ledenvergadering (=ALV) plaats zal vinden op dinsdag 
7 maart in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. Graag 
nodigen we bij deze iedereen die lid is, hiervoor uit. 
Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze vereniging. 
Wie nog geen lid is, kan zich zeker nog aanmelden via 
secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl of via de website). 
Je bent van harte welkom. De agenda voor dit overleg 
zal in het sportblad verschijnen, evenals de notulen 
van de vorige jaarvergadering. Ook zijn beide straks 
terug te vinden op de nieuwe website. Zeker is dat we 
dan ook de stand van zaken omtrent De Grote Moere 
zullen verduidelijken. 

Fietspaden
Vanuit de gemeente ontvingen we het bericht dat de 

belijning van het nieuwe fietspad naar Amen, in het 
voorjaar zal geschieden. De opdracht is inmiddels 
uitgezet. Voor het 2e deel van het fietspad is nog geen 
witte rook te zien. De gemeente is gelukkig al wel in 
overleg met de grondeigenaren. De aanleg voor het 
fietspad Grolloo-Papenvoort wordt dit jaar opgepakt; 
er zal een tracéstudie uitgevoerd worden. Hierbij wordt 
VDGO ook betrokken.

Paasvuur
We weten dat onze paasvuurcoördinator Harrie Krans 
alweer volop in actie is met de voorbereiding hiervan. 
Op 10 april (2e Paasdag) zal het vuur om 19.30 uur weer 
aangestoken worden. We houden jullie van de verdere 
voortgang op de hoogte. 

NL. Doet
Op zaterdag 11 maart vindt NL. Doet weer plaats. We 
zullen later nog terugkomen op de precieze invulling 
hiervan. 

Financiën
Onze penningmeester Karola Kruijer zal in februari 
weer via incasso de contributie gaan innen. Voor leden 
is dat nog steeds een bedrag van € 5,00 p.p. Tenslotte, 
we kijken vol verwachting uit naar de bloei van de 
boerenkrokussen, op het brinkje rondom het stand-
beeld van Harrie Muskee. We hebben ze in oktober 
gepoot, als eerste actie vanuit het biodiversiteitsplan. 
Vanwege onze betrokkenheid met de Grote Moere, is 
de samenstelling van dit plan nu iets naar achteren 
verschoven. T.z.t. komen we daar zeker op terug.



Herrie in de tent dankzij Prins Bernard
Update vanuit Muziekvereniging Crescendo Grolloo.

Dankzij jullie giften en de mogelijkheid om elke 
drie jaar een gift te vragen aan het Prins Bernard 
Cultuurfonds zijn er twee trombones aangeschaft. 
Crescendo is super trots op de groeiende vereniging. 
Vol in bloei. Daarbij hoort ook een behoorlijk 
instrumentarium. Een beetje instrument kost al 
gauw een paar duizend euro. Je kunt je vast 
voorstellen dat niet iedereen dat zomaar even 
ophoest. Ook Crescendo niet. Gelukkig kunnen wij 
dus gebruik maken van dit fonds. Muziek krijgt een 
kans door het Prins Bernard Cultuurfonds.

Concert Vriendenkring 26 maart 2023
Vriendenkring geeft  26 maart een concert in het Markehuis te Grolloo.

Het thema is “The 4 Seasons”

Het lijkt ons leuk om dit concert samen met een  
kinderkoortje te geven.

Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste jeugd , 
die het leuk vindt om aan dit projectje mee te doen. 
En dan op te treden tijdens dit concert. Leeftijd is 
niet belangrijk.

Onze dirigent Marinus Scholten zal de kinderen 
begeleiden .

Op 4 mei 2022 hebben we  ook gezongen met een 
groep kinderen  bij de Vrijheidsboom in Grolloo.
Als je interesse hebt , of je weet iemand die het leuk 
vindt, laat het ons weten. 

Tijd en plaats van de repetities  zullen in overleg 
bepaald worden. 

Namens het bestuur 
Riek Lubbers
rlub@hotmail.com    voorzitter
f_andriessen@hotmail.com   secretaris



Nieuws uit de natuur (door Dick Oelen)
Wilde zwanen.

’t Is alweer januari. De allerbeste wensen natuurlijk 
en hopelijk kunnen we ook in 2023 weer mooie 
zaken uit de natuur via dit prachtige sportblad aan 
de lezers voorschotelen. 

Of je nu naar Ekehaar of naar Rolde rijdt, in de 
weilanden kun je nu mooie groepen zwanen zien, 
die van de grond eten. En als je de verrekijker er 
bijpakt, dan zie je dat het grootste deel van hun 
snavel geel is en dat betekent dat we te maken 
hebben met de wilde zwaan, hierboven in beeld.

Naast de zwarte zwaan kennen we nog drie soorten 
zwanen, die in Nederland voorkomen:  
1. De wilde zwaan (veelal gele met zwarte 
 snavel), 
2. De kleine zwaan (minder geel aan de snavel,  
 meer zwart) en
3. De knobbelzwaan (rode snavel met zwarte  
 rand).  
In de zomer broedt de wilde zwaan op de toendra’s 
bij kleine meren en veenmoerassen. Hij is nu 
wintergast. De wilde zwaan trekt in de winterperiode 
naar open water in Noordwest-Europa. Het 
verenkleed is voornamelijk wit. De wat grijzere 
exemplaren zijn 1e jaar jongen. Hij is slanker dan 
knobbelzwanen en groter dan kleine zwanen. 
Kenmerkend zijn ook de zwarte poten. De gele plek 
loopt tot voorbij de neusgaten en is langer dan bij de 
snavel van de kleine zwaan. Tijdens het zwemmen 
houdt hij de hals fier rechtop. De knobbelzwaan 
heeft een beetje een kronkel in zijn (zwanen-)hals. 

De wilde zwaan broedt tussen mei en juni in het 
hoge noorden. Ze maken hun nest op eilandjes in 
moerassen of meren. Wilde zwanen leggen één 
legsel van drie tot vijf eieren per jaar. De eieren zijn 
wit of geelwit, naarmate het broedseizoen vordert 
worden ze bruiner. Ze eten vrijwel alleen 
waterplanten, maar in de winter vullen ze dit aan 
met ander plantaardig materiaal, dat nu op de 
landerijen rondom Grolloo voorradig is. De wilde 
zwaan heet ook wel zangzwaan of zingzwaan, naar 
het geluid wat hij maakt. Ook onder de namen 
hoopzwaan en hoelzwaan heeft hij een tijd bekend 
gestaan.

Het aantal wilde zwanen dat in Nederland 
overwintert is relatief klein. De wilde zwaan 
staat wel op de rode lijst. Dat betekent dat ze 
langzaamaan in aantallen teruglopen. Als je deze 
periode eens vroeg uit de veren bent, dan kun je ze, 
als je geluk hebt, bij de vogelwand bij de 
Halkenbroeken zien en. …horen fluiten. ’n Prachtige 
ervaring. De kleine zwaan is iets kleiner dan de wilde 
zwaan en heeft minder geel aan zijn snavel.



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



 

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


