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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.

FOTO

“Bij de omslagfoto”

“Lekker ‘droog’ onder 

een dun laagje ijs”

Erik Poelman 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326
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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Sportdorp Grolloo Dorpsmaaltijd 

Sportdorp Grolloo Dorpsmaaltijd
Onze volgende dorpsmaaltijd van donderdag 2 februari 2023 is met ruim 50 deelnemers 
bijna volgeboekt.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wil je 
erbij zijn, wees er dan snel bij!

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

Horeca medewerker(s) m/v

Ben jij enthousiast, heb jij aandacht voor gasten, 
ben jij communicatief vaardig en heb jij een flinke 
dosis positieve energie? Dan zijn wij opzoek naar 
jou, ook wanneer je nog geen werkervaring hebt!

Jouw werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het 
opnemen van bestellingen, eten en drankjes 
bereiden, serveren en het voorbereiden van 
buffetten. 

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 op zoek naar actieve, enthousiaste medewerkers die ons horecateam 
komen versterken.

Vacature



COLUMN DICK OELEN

Verzorgingshuizen terug en rap een beetje

Ondanks een hoop politieke en maatschappelijke 
weerstand vond het kabinet Rutte II de zorg voor 
ouderen te duur worden voor de nabije toekomst en 
werden rond 2016 de verzorgingshuizen opgeheven 
of min of meer omgeturnd naar verpleeghuizen. 
Maar dat had natuurlijk nooit en te nimmer moeten 
gebeuren!! 

Een verzorgingshuis, in de volksmond ook wel 
bejaardentehuis, rusthuis of woon-zorgcentrum 
genoemd, is een instelling waar ouderen wonen, 
omdat ze verzorging of verpleging nodig hebben, 
die thuis niet langer kan worden geboden. Die 
zorginstellingen boden een combinatie van lichte 
zorg en gezellig wonen, zoals je dat bij De 
Wenning in Rolde gelukkig nóg wel aantreft. 
Ouderen, die zelfstandig wonen in een appartement 
binnen dit verpleeghuis (deels ook nog verzorgings-
huis), krijgen er hulp bij de dagelijkse handelingen, 
zoals wassen, aankleden en schoonmaken. Ze 
kunnen meedoen met activiteiten (zoals Rummikub 
en sjoelen) of eten, naar keuze, al dan niet 
gezamenlijk in het restaurant. 

Maar….. intussen was de levensverwachting 
behoorlijk toegenomen (In 2021 bij geboorte 79,7 
jaar voor mannen en 83,0 jaar voor vrouwen; in 1950 
was dat nog 70,3 jaar voor mannen en 72,6 jaar voor 
vrouwen). Daarnaast bleek ook dat de Nederlanders 
veel langer lichamelijk en geestelijk gezond waren. 
Iemand van zeventig was vaak tot meer in staat dan 
vroeger, iemand van vijfenvijftig. Dát en het 
groeiende aantal ouderen legden volgens het 
kabinet een enorme druk op de rijksbegroting. Rutte 
II besloot dan ook in 2016 om in te grijpen en 

besliste dat ouderen veel langer thuis hoorden te 
wonen en daar verzorging moesten krijgen. 
Immers, thuis is vaak goede zorg en ondersteuning 
te regelen, zo gaf hij aan. Dat is toch aanzienlijker 
goedkoper, dan dat men in een woon-zorgcomplex 
verblijft, zo was de gedachte. Maar… al spoedig 
bleek dat er overdag vaak nog wel aanloop is, maar 
dat voor velen de avonden en weekenden thuis, met 
nauwelijks bezoek, best lang zijn. De TV is veelal hun 
beste partner. 

Vereenzaming en psychische klachten liggen echt 
op de loer. En ook de kosten van thuiszorg lijken die 
van een centraal aangestuurd wooncentrum ver te 
overschrijden! Maar… op een gegeven moment lukt 
het thuiswonen met ondersteuning ook niet langer, 
waardoor alsnog naar een verpleeghuis moet 
worden uitgeweken. 

Een ander probleem binnen de zorg is het 
groeiende personeelstekort, niet alleen binnen een 
zorginstelling (intramuraal), maar ook bij de 
thuiszorg (extramuraal). Als er al personeel is, is er 
weinig tot geen ruimte meer voor een extra praatje.

Vanaf 2021 ben ik als vrijwilliger van nabij betrokken 
bij de ouderenzorg en het boeit enorm. Je weet, dat 
veel ouderen, die nu min of meer gedwongen thuis 
zitten, heel graag hun intrek zouden willen nemen in 
een woonzorgcentrum om gezamenlijk met 
leeftijdsgenoten op veilige, prettige wijze, hun oude 
dag door te brengen, maar daar nu gewoon (nog) 
niet terecht kunnen. Óf je bent nog te fit óf er is 
nauwelijks ruimte beschikbaar. 

Verzorgingshuizen terug en rap een beetje
Column van de Week door Dick Oelen.



En als die ruimte er niet is, dan ontstaan zomaar 
prachtige eigen initiatieven om zelf woonvormen 
voor de (oudere) medemens te realiseren. Hofjes, 
aangepaste knarrenkantoren of woonconcepten, 
zoals Grolloo Zorgt dat zo voortreffelijk aan het 
uitvoeren is, geven dan zeker wat ruimte. Maar 
op de lange duur lijkt dat bij lange na niet genoeg 
zorg-woonruimte op te leveren, als je de artikelen 
hierover mag geloven. En dat doe ik! 

Hopelijk komt Rutte III dan ook tijdig tot het inzicht 
dat de verzorgingshuizen oude stijl helemaal zo 
gek niet waren en velen een stuk gelukkiger zouden 
zijn, als het besef er is dat een kwalitatief goede en 

plezierige zorg direct voor hen beschikbaar is en ze 
samen met gelijkgestemden de wereld nog jaren aan 
kunnen.

Een gunstig, bijkomend effect is ook dat meer jon-
geren de kans krijgen om uiteindelijk aan passende 
woonruimte te komen. En daaraan valt ook een heel 
uitgebreide column te besteden!  

Kortom: 
De verzorgingshuizen moeten rap terugkomen!! En 
dan allemaal niet te lang zeuren, maar de schouders 
eronder!!

Verzorgingshuizen terug en rap een beetje
Column van de Week door Dick Oelen.

 
 
 

Zaterdag 4 FEBRUARI 2023 
presenteert TOG Grolloo: 

 
 

TANTE BELLA’S BEAUTYSALON 
 
 

een klucht in drie bedrijven 
geschreven door Henk Roede 

 
 

CR Hofsteenge Grolloo; aanvang 20:00 uur 
(zaal open vanaf 19.00 uur) 

 
 

We zijn heel blij dat we weer op de planken kunnen! Wat krijgt u voorgeschoteld?? 
Een korte beschrijving: 

 
Tante Bella is gaan hemelen. Haar twee neven Berend en Albert erven haar 

schoonheidssalon. Ze weten eerst niet zo goed wat ze er mee moeten aanvangen, 
want ervaring op dit gebied hebben ze totaal niet. Ze leren echter steeds beter 

waarmee ze hun klanten van dienst kunnen zijn. Dit leidt natuurlijk wel tot de nodige 
misverstanden en ‘ongelukjes’! Gelukkig is er stagiaire Suzan, die de helpende hand 
biedt. Want (zoals gezegd) de heren hebben af en toe wat uitleg en hulp nodig… 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



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

> Voetbal en volleybal

Verslag van SGO jo10 tegen HHcombi jo10
Brrr het was koud. Het gras was zelfs nog bevroren.

We moesten even weer wennen. Na weken weer op 
het veld. Ook moesten we hard rennen. Daardoor 
kregen wij het snel warm. Voor onze coaches en 
supporters was het nog wel wat fris. We begonnen 
goed met 1-0 voor ons. We kregen goede tips van 
onze coaches. We gingen heel goed en we kwamen 
op 4-4.”

Wat een mooie ochtend vanmorgen! Lekker fris 
en een prachtig veld. De teams waren aan elkaar 
gewaagd. JO10 liet mooie acties zien. Schitterende 
reddingen van onze keeper, goede verdedigende 

acties, prachtige voorzetten en magnifieke afrondin-
gen op het doel. Kortom, een prachtige wedstrijd. 
Eindstand 4-4.

SGO Volleybal
Uitslagen:



SGO Volleybal
Programma:



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> VDGO - Waarover is gesproken?
> Drenthecursus in Grol
> Natuurkunde van Jan Harbers
> Activiteiten 2023 VvV

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. We hopen dat we met deze nieuwe website 
de inwoners van Grolloo e.o. nog beter van al het 
reilen en zeilen in Grolloo e.o. op de hoogte kunnen 
brengen. 

Op dinsdag 7 maart vindt om 20.00 uur de 
Algemene Leden Vergadering van VDGO plaats. 
Leden zijn van harte welkom. Ook kan men op de 
avond zelf lid worden en de bijeenkomst bijwonen. 
We zullen op deze avond nader ingaan op de stand 
van zaken t.a.v. De Grote Moere. Werkgroeplid Oncko 
Burghgraef zal de werkzaamheden van de 
werkgroep toelichten.  

Op onze website staan de concept-notulen van de 
vergadering van vorig jaar vermeld. Ook zal 
komende week de agenda voor deze ALV op de 
website worden geplaatst. 

NL. Doet. 
Op zaterdag 11 maart vindt NLdoet weer plaats. Met 
de beheerster van Het Markehuis Hilda is kortgeslo-
ten, dat VDGO de verenigingen zal benaderen om dit 
jaar om 9.30 uur gezamenlijk met NLdoet te starten 
in het Markehuis. We beginnen met een kop koffie/
thee en om 12.30 uur staat de lunch dan gereed. 
Alle verenigingen die meedoen aan NLdoet, kunnen 
zich voor de gezamenlijke aftrap aanmelden bij de 
secretaris van VDGO via het deelnameformulier, dat 
inmiddels is verzonden. Mocht men onverhoopt 
geen bericht hierover hebben gehad, mail dan even 
per omgaande naar  secretaris@dorpsbelangengrol-
loo.nl , waarna je alsnog een inschrijfformulier zult 
ontvangen. In verband met de organisatie dient de 
opgave vóór 1 februari bij VDGO binnen te zijn. 



Drenthecursus in Grol
Vanof 8 febrewaorie 2023.

Al jaoren gef het Huus van de Taol de Drenthecursus. 
Jan Hartlief, bij veulen wel bekend, is naost veul 
andere dingen ok docent Drents. In acht aovends 
wul hij je veul leren over de Drentse taol en cultuur. 
Vanzölf is de Drentse taol belangriek in de cursus, 
ok al is het gien taolcursus. De aovends bint heul 
gevarieerd: Der wordt Drentse literatuur lezen, der 
wordt praot over Drentse gebruken en over streek-
taolmuziek. Ok kiek wij naor verschillende Drentse 
dörpstypes en het Drentse landschap. Met oeteraord 
veul andacht veur het dörp Grol.

Het cursusboek is de basis veur de cursus, maor Jan 
hef genog kennis van zaoken um eigen underwarpen 
in de cursus an bod te laoten kommen. Een maot-
warkcursus dus! De cursus wordt geven in het Drents 
van Grol en umstreken.

De Drenthecursus kost 55 euro en daor zit het 
nuvere cursusboek bij in. Het kan wezen dat daor 
nog een bijdraoge veur huur en koffie bij komp. (We 
bint nog an 't bekieken of we hier en daor nog wat 
subsidie lös kunt peuteren.)

De bedoeling is um vanof 8 febrewaorie 2023 de 

cursus in het dörpshoes te organiseren. Dit keer 
maor hopen dat het met Corona goed oflop. Zo 
gauw as wij meer weet, heur ie dat van oes.
Elk en ien kan met andoen. Je huuft dus niet oet 
Grol te kommen. Liekt het je wat, geef je dan op. Woj 
eerst nog wat meer weten, dan kuj aait bellen met 
Bertus Reinders, maor een mailtie is makkelijker 
l.reinders@degrollerbok.nl 

Of even anmelden deur middel van het 
formulier op de webstee

Doej met an?

Het leste neis kuj aait vinden op www.grolloo.com 
of klik op de QR-code

Bovenstaand in het Nederlands? Ga naar de website. 

mailto:l.reinders@degrollerbok.nl
https://www.grolloo.com/activiteiten/aanmelden-drenthe-cursus.html
www.grolloo.com


NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
ChatGPT en Laser

Op 16 jannewaori gung het in ’t acht-uur-journaal 
over ChatGPT, software die met kustmaotige
 intelligentie zölf teksten schrif. Kraanten schreven 
der over, scholieren maokt der al dankbaor gebroek 
van en docenten bent op zuuk naor hoe ze hier met 
umgaon moet. 

Umdat ik toch an de beurt was um een stukkie 
‘natuurkunde’ te schrieven wol ik wel es kieken of 
ChatGPT dat veur mij doen kan. Ik gung op mien 
computer naor een graotis site en gaf ChatGPT de 
volgende opdracht: Schrijf een stukje over een 
onderwerp uit de natuurkunde voor het 
dorpskrantje van Grolloo. Hij mus der even (minder 
dan een minuut) over naodenken en schreef toen, zo 
snel as ik kan lezen, de volgende tekst.

Een interessant onderwerp uit de natuurkunde is 
de uitvinding van de laser. Een laser is een apparaat 
dat licht produceert in de vorm van een zeer scherp 
en gericht straal. Dit maakt het geschikt voor veel 
verschillende toepassingen, van medische 
behandelingen tot industriële snijtechnieken.

De laser is ontwikkeld in de jaren 60 van de 20e eeuw 
door wetenschappers die onderzoek deden naar 
optische effecten. Het principe van de laser is 
gebaseerd op een proces genaamd "stimulatie-
emissie", waarbij licht wordt gegenereerd door 
elektronen die worden gestimuleerd door een 
externe energiebron.

Een van de belangrijkste eigenschappen van een 
laserstraal is dat het licht dat wordt uitgezonden 
extreem gericht is. Dit komt doordat de lichtdeeltjes, 
ofwel fotonen, die worden uitgezonden allemaal in 
dezelfde richting bewegen. Dit maakt laserstralen 
ideaal voor toepassingen waarbij precisie vereist is, 
zoals in de medische sector, waar laserstralen 

worden gebruikt voor oogoperaties en 
huidbehandelingen, en in de industrie waar
laserstralen worden gebruikt voor snijden, graveren 
en markeren van materialen.

Lasers zijn ook een belangrijk onderdeel van 
moderne technologieën zoals barcodescanners, 
cd-spelers, laserprinters en zelfs in moderne 
wapensystemen.

De lasertechnologie blijft zich ontwikkelen en er 
worden steeds nieuwe toepassingen ontdekt. Er 
wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het 
gebruik van laserstralen voor het aansturen van 
auto's en het vervoer van goederen.

Al met al, lasertechnologie is een belangrijk en 
interessant onderdeel van de natuurkunde, met vele 
praktische toepassingen in onze dagelijkse levens.
 

Hier is gien mens an te pas kommen! Ik gaf de 
opdracht nog een keer en kreeg een tekst over 
‘n heul aander underwarp. Kold kunstie um dizze 
rubriek zo nog jaoren vol te holden. 

’t Was niet in ’t Drèents. Der bent luu die dat liever 
ok niet hebt. Zölf ben ik slim wies met de streektaol 
en gaf ik de opdracht nog een keer met de 
toevoeging in de streektaal van Grolloo. Boven dat 
stukkie schtreef e Hai Grollsters. Ik wus ik al genog, 
dat wordt hum niet. 



Activiteiten 2023 VvV
We gaan los! De planning is gemaakt. De activiteiten die de VvV organiseert in 2023. Een paar oude 
bekenden en verder weer veel nieuwe activiteiten dit jaar. 

Je kunt je al opgeven voor de Grollerbakdag, de 
Donateursavond en de Knutselmiddag. Voor de 
theatervoorstelling van WAARK kun je ook al kaarten 

kopen. Allemaal via de website van Volksvermaken 
Grolloo.



GROLLERBAK-DAG
Op 14 februari is het de dag van de liefde en zoals iedereen weet gaat liefde door de maag.

Bak daarom op of voor 12 februari iets lekkers voor 
je grote liefde, je geheime liefde, je kinderen, je 
ouders, je buren of wie je maar lief hebt. Een taart, 
koekjes, macarons, cake alles mag!

Laat je baksel beoordelen door een liefdevolle 
jury en maak kans op een bakpakket. Wat na de 
beoordeling overblijft kun je dan natuurlijk delen 
met je geliefde(n). Om 15.00 uur staat de koffie en 
thee klaar dus ze kunnen ook gezellig aanschuiven 
in het Markehuis.  

Wil je meedoen met de bakwedstrijd? Meld je 
dan aan via https://www.volksvermakengrolloo.
nl/aanmelden-activiteit/ of stuur een mailtje naar 
secretaris@volksvermakengrolloo.nl  

Inleveren van je bakwerk kan van 14.00 tot 14:45 uur 
op 12 februari in het Markehuis. Om 15.00 uur wordt 
de winnaar bekend gemaakt. 

Tot dan!

KNUTSELMIDDAG
Op zondagmiddag 19 maart zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijdbasisschoolkinderen welkom in 
het Markehuis om te komen knutselen met juf Angela en juf Jannie.

Samen zullen we de mooiste creaties maken. 

Voor 5 euro heb je de beschikking over allerlei 
knutselmateriaal en natuurlijk ranja met wat lekkers.

Aanmelden kan via https://www.volksvermaken-
grolloo.nl/aanmelden-activiteit/ of stuur een mailtje 
naar secretaris@volksvermakengrolloo.nl. 

Graag zien we jullie dan!

https://www.volksvermakengrolloo.nl/aanmelden-activiteit/
https://www.volksvermakengrolloo.nl/aanmelden-activiteit/
https://www.volksvermakengrolloo.nl/aanmelden-activiteit/
https://www.volksvermakengrolloo.nl/aanmelden-activiteit/


DONATEURSBORREL
Op vrijdagavond 17 februari (20.00 uur in het Markehuis) organiseren we een gezellige borrel voor al 
onze donateurs.

Tijdens deze jaarvergadering vertellen we over het 
afgelopen jaar en onze plannen voor het komende 
jaar. Ook geven we inzicht in onze begroting. Alles 
onder het genot van een lekker drankje. 

Nieuw in Grolloo? Nog geen donateur? Ook dan ben 
je van harte welkom!

Aanmelden kan via https://www.volksvermaken-
grolloo.nl/aanmelden-activiteit/ of stuur een mailtje 

naar secretaris@volksvermakengrolloo.nl. 
Meer handen, meer gezelligheid. Wil jij een keertje 
meehelpen met een activiteit? Dat zou ons enorm 
helpen. Meld je aan bij onze ‘helpende handen’. Dat 
kan natuurlijk op 17 februari maar als je er niet van 
kunt slapen, mag je je ook direct aanmelden door 
een mailtje te sturen of een appje naar een van de 
bestuursleden.

Tot dan!

https://www.volksvermakengrolloo.nl/aanmelden-activiteit/
https://www.volksvermakengrolloo.nl/aanmelden-activiteit/


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


