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Inleiding

Het is een gewoonte dat de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo
Omstreken (VDGO) nieuwe inwoners in Grolloo, Vredenheim
Papenvoort voorziet van informatie betreffende verenigingen
instellingen in haar verzorgingsgebied door middel van de website
het informatieboekje.

en
en
en
en

We heten nieuwe inwoners welkom en verschaffen hen algemene
informatie over de verschillende verenigingen en instellingen in grolloo
en omstreken. Deze informatie bevat naast algemene informatie tevens
de adressen van de secretariaten of de naam van de website, zodat
indien u als nieuwe inwoner dit wenst, contact op kunt nemen met één
van de genoemde verenigingen of instellingen.
www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf

Om deze informatie zo goed mogelijk te verstrekken, zijn de
betreffende verenigingen en instellingen uitgenodigd een stukje te
schrijven waarin zij hun doen en laten toelichten. De VDGO geeft deze
verzamelde informatie uit in dit boekje.

Wij hopen dat dit boekje ertoe zal bijdragen dat ons dorp blijft wat het
is, een hechte gemeenschap.

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
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Algemeen
Openbare Basisschool "De Drift"
De naam van onze school
is
ontleend
aan
de
landbouw. De drift was
een weg waarlangs men
de schapen dreef om het
heideveld
te
kunnen
bereiken. Daar waar vroeger de schapen werden gedreven wordt nu
het jonge kind gedreven zich te vormen op de weg naar het voortgezet
onderwijs.
De naam “De Drift” is bedacht door Sikko Luinge, oud-inwoner van
Grolloo.
Onze school maakt deel uit van
Stichting
primAH
(primair
onderwijs Aa en Hunze). Binnen
deze stichting wordt onderwijs
verzorgd door ongeveer 180
leerkrachten voor ca. 2000
leerlingen. Er zijn 14 scholen,
verspreid over de gemeente Aa
en Hunze, elk geleid door een
schooldirecteur.
Per jaar bezoeken in Grolloo gemiddeld 100 leerlingen de school. De
school bestaat uit acht jaarklassen. De klassen zijn verdeeld in
combinatiegroepen. De school is overzichtelijk, geordend ingericht en
straalt een gezellige sfeer uit. Vanuit een positieve sfeer en de nodige
rust, wordt dagelijks kennis overgedragen.

De Drift staat bekend als een school waar kennis hoog in het vaandel
staat en waar leerlingen binnen duidelijke regels werken en goede
resultaten boeken.
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Aan de sfeer in de school besteden we veel aandacht. Het is immers
belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. De leerkrachten zijn
daarin de belangrijkste spilfiguren. Zij zorgen ervoor dat de kinderen
zich welkom voelen door belangstelling te tonen voor wat hen
bezighoudt, zowel voor de plezierige belevenissen als voor de zorgen
of verdriet. Ze zorgen voor rust in de school, die nodig is voor de
kinderen om zelfstandig te leren en te werken.
We vinden veiligheid op onze school erg belangrijk. School moet
immers een plek zijn waar kinderen graag naar toe gaan. Daarom
stimuleren we het sociale gedrag op school, vooral door actief aandacht
te besteden aan het gedrag van de kinderen. Ter ondersteuning
daarvan hebben we gedragsregels opgesteld. Ook hanteren we op
school een pestprotocol. Daarin staat beschreven hoe pestgedrag kan
worden voorkomen en hoe er gehandeld moet worden als een kind
gepest wordt.
Onze wens is zorg en onderwijs naadloos op elkaar aan te laten sluiten.
Wij geloven dat het niet meer volstaat om alleen binnen de muren van
de eigen klas en de eigen school te kijken. We vinden het normaal om
elkaar en jezelf regelmatig te toetsen. Gaat het goed met dit kind? Klopt
het plan nog? Moet er bijgesteld worden? Wat vraagt dit kind van mij?
Onze manier van onderwijs geven
Het lesrooster bestaat uit vaste onderdelen met daarin de vertrouwde
vakken. Ook wordt een gedeelte flexibel ingevuld. De leerkracht biedt
de lessen aan volgens het Direct Instructie Model (DIM). Het DIM gaat
over de instructiefasen van een les. Instructie is het presenteren en
inzichtelijk maken van nieuwe kennis en vaardigheden. Tijdens de
instructie ondersteunt de leerkracht de leeractiviteiten van de leerlingen
en geeft hij hieraan structuur en richting. Het model voor directe
instructie wordt ingedeeld in zes fasen:
1. dagelijkse terugblik
2. presentatie
3. begeleide (in-)oefening
4. zelfstandige verwerking
5. periodieke terugblik
6. terugkoppeling
We gebruiken methodes en middelen die rekening houden met de
verschillen tussen onze leerlingen. Er zijn differentiatiematerialen
aanwezig voor leerlingen die extra uitleg of extra uitdaging nodig
hebben. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ontvangen
aangepast materiaal. De methodes worden af en toe losgelaten en de
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leerlingen zitten op gezette tijden in hoeken en werkruimten, zowel in
als buiten de klas, waarin ze zelfstandig mogen werken.
Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen
nauwlettend gevolgd op kind-, groeps- en schoolniveau.
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging
De belangen van de ouders en de leerlingen worden behartigd door de
medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt gevormd door ouders en
leerkrachten. In de MR worden onderwijskundige zaken besproken en
geregeld. Zij zijn de vertegenwoordiging, die adviesrecht of
beslissingsrecht heeft. De wet Medezeggenschap biedt ons de
mogelijkheid naast een MR een oudervereniging in te stellen. Deze
vereniging is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij
activiteiten en organiseert allerlei dit voor de leerlingen en de ouders.
Zo organiseert de oudervereniging de sinterklaas- en kerstviering,
verleent hulp bij feesten en bijeenkomsten. Daarnaast adviseert zij de
MR en beheert de ouderbijdrage. De oudervereniging is een grote
steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Het bestuur van de
oudervereniging bestaat uit 9 leden.
De schoolgegevens:
obs De Drift
De Pol 4a
9444 XE Grolloo
Telefoon: 0592-501480
E-mail: drift@primah.org
Website: www.drift.picto.nl
Directeur: Niels Koster
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Het Markehuis
Het Markehuis in Grolloo is gelegen aan
De Pol, naast de school en de
sportvelden.
Het
dorpshuis
“Het
Markehuis” is in 1965 geopend en in
1992 uitgebreid met een sportzaal. Veel
verenigingen maken wekelijks gebruik
van Het Markehuis voor vergaderingen,
cursussen, repetities, trainingen en
wedstrijden. Allerlei activiteiten op het
gebied van sport, welzijn, cultuur en
spel vinden plaats in het dorpshuis. In een bovenzaaltje heeft de
jeugdsoos een eigen plek. OBS De Drift maakt voor de gymlessen
gebruik van de sportzaal van Het Markehuis.
Het dorpshuis is ondergebracht in een stichting. De stichting is eigenaar
van het dorpshuis en verantwoordelijk voor de exploitatie en het
onderhoud. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van
verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis; daarnaast is er het
Dagelijks Bestuur dat invulling geeft aan het beleid en het beheer
aanstuurt.
Het Markehuis staat open voor alle mensen en allerlei sociale,
sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. De mensen uit
Grolloo en omgeving en de plaatselijke verenigingen kunnen er zalen
huren, structureel en incidenteel. Ook derden kunnen hiervan gebruik
maken. Afspraken kunnen gemaakt worden via de beheerder.
Het is mogelijk Het Markehuis financieel te ondersteunen door donateur
te worden. Het Markehuis heeft immers een belangrijke sociale functie
in ons dorp, voor jong en oud. Inlichtingen kunt u krijgen bij het
Dagelijks Bestuur of de beheerder.
Meer informatie en nieuwsberichten vindt u op de website.
Stichting Het Markehuis
De Pol 4a
9444 XE Grolloo
0592-501307
www.markehuis.nl
secretariaat@markehuis.nl
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Religieus
De Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo.
De kerk van Grolloo is vooral een dorpskerk.
Uitgangspunt is dat iedereen zelf tot zijn of haar
eigen geloofskeuze mag komen. Daarom belichten we het geloof op
een open wijze met respect voor de diversiteit. Wij ervaren dat het
durven delen van de verschillende keuzes verrijkend werkt naar de
eigen geloofsbeleving.
In onze kerkdiensten willen we samen ons geloof vieren en de
onderlinge verbondenheid met elkaar versterken. Er is oog voor de
traditie en voor de actualiteit. We zoeken naar woorden die nu van
betekenis kunnen zijn voor ons leven in deze samenleving. Naast de
gewone kerkdiensten kennen we zangdiensten en diensten waarin we
een agapè-viering houden. Ook bijzonder zijn de Kerstnachtdienst, de
Paascyclus en de Oudejaarsavonddienst.
Er is speciale aandacht voor de jeugd. Een keer in de
maand is er kindernevendienst voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Hoogtepunten
voor
deze
kinderen zijn de Palmpasenoptocht en het
Kinderkerstfeest. En voor de
jeugd tussen 12 en 16 jaar is er
de maandelijkse jeugdgroep, met
een maaltijd en een programma.
Wij
proberen
vooral
onze
geloofsgemeenschap vorm te
geven in het gewone dagelijkse
leven. Zo leven we mee met
elkaars wel en wee. Dit meeleven,
krijgt vooral gestalte in de vele
persoonlijke contacten tussen de
mensen onderling. Daarnaast
kennen we de bloemen in de
kerkdiensten die bezorgd worden
bij iemand die wel een steuntje in
de rug kan gebruiken.
Bij de kerk in Grolloo horen de dorpen Grolloo, Schoonloo, Papenvoort
en Vredenheim. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de
kerkenraadsleden.
www.grolloo.com/verenigingen/protestantse-gemeente/kerk-algemeen
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Sociaal maatschappelijk
Uitvaartvereniging Grolloo e.o.
De Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken is opgericht op
13 april 1937. Het doel van deze vereniging is het (laten) verzorgen van
de begrafenis of de crematie en het bijstaan van de nabestaanden.
Geruime tijd heeft de vereniging de volledige verzorging van de uitvaart
in handen gehad. Tegenwoordig wordt het merendeel van de zorg
uitgevoerd door Uitvaartverzorging Yarden en Geerts in Assen.
In de huidige tijd is onze leefomgeving steeds aan verandering en
vernieuwing onderhevig. Oude tradities worden afgeschaft en nieuwe
gewoonten komen hiervoor in de plaats. De uitvaartvereniging is en
blijft echter een betrouwbare en stabiele factor. Sterven is niet een
onderwerp om voortdurend mee bezig te zijn, maar wel om af en toe bij
stil te staan. Nu lid worden van een uitvaartvereniging is een zorg
minder “voor later”.
Voor het opnemen van contact kunt u volgend mailadres gebruiken:
uitvaartgrolloo@msn.com

Boermarke
De Boermarke is in Drenthe een oud begrip, en dateert uit
vroegere jaren toen de landerijen bij een dorp nog
gemeenschappelijk bezit waren, die door de
Boermarke werden beheerd.
De opdeling van de Boermarke
Grolloo vond plaats in 1859, dit
betekende de overgang van
gemeenschappelijk
naar
particulier
grondbezit. Hierdoor veranderden de taken
van de Boermarke.
Het bestuur van de Boermarke bestaat uit 3 volmachten. De Boermarke
is in het bezit van een "boerhoorn". Hier werd vroeger veel op geblazen
ter aankondiging van boerwerken. Het werk van de Boermarke bestaat
tegenwoordig in hoofdzaak uit:
 Het verhuren van het jachtveld.
 Het verhuren van een veewagen.
Uit de geldmiddelen zijn voorheen vaak schenkingen en bijdragen
gedaan aan algemene voorzieningen in het dorp, zoals o.a. verharding
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van wegen, aanleg van het sportveld, Het Markehuis, de restauratie
van de kerk e.d. Tegenwoordig worden de opbrengsten hoofdzakelijk
uitgekeerd aan de grondeigenaren.
De Boermarke is ook in het bezit van enkele oude films. Iedere 10 jaar
wordt er in opdracht van de Boermarke een film gemaakt over het
Boermarke gebied.
www.grolloo.com/verenigingen/boermarke

Welzijn Ouderen Grolloo e.o.
In september 1960 is de bejaardensoos Grolloo met 30 personen van
start gegaan in de lagere school aan de Hoofdstraat. Dit was het begin
van de activiteiten van nu. In 1965 verhuisden we naar Het Markehuis.
De soosavond wordt gehouden op de derde maandag van de maand.
Iedere woensdagmiddag is er kaarten voor zowel heren als dames. In
1987 zijn we gestart met koersbal. Momenteel wordt er op
maandagmiddag gespeeld op twee matten door ongeveer 30 personen.
1995 was het jaar dat er een biljart werd aangeschaft.
Woensdagmiddag en donderdagmiddag kan hier gebruik van worden
gemaakt.
Woensdagmiddag is er één uur gymnastiek voor dames en heren. In
mei hebben we een middagexcursie in de buurt. 's Zomers maken we
een dagtocht met de bus en in de nazomer een fietstocht.
Er zijn vele mogelijkheden voor ouderen om actief te blijven. Wilt u er
gebruik van maken? Kom een keertje langs in Het Markehuis.
www.grolloo.com/verenigingen/welzijn-ouderen
Impuls Tinten welzijnsgroep

Impuls Tinten welzijnsgroep begeleidt het jeugd- en jongerenwerk in
Grolloo en stelt het ouderenwerk in staat activiteiten voor 50+ te
ontwikkelen en organiseren.
Vrijwilligers bij het ouderenwerk zorgen ervoor dat de activiteiten in
goede banen worden geleid. De activiteiten vinden plaats in Het
Markehuis en omvatten onder andere de ouderensoos, biljarten,
gymnastiek, koersbal en kaarten.
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De 11up organiseert elke laatste zaterdag van de maand een activiteit
voor de jeugd van 11 tot 15 jaar. Hiermee proberen we de jeugd
betrokken te houden bij elkaar en Grolloo. De activiteiten zijn
afwisselend in de jeugdsoos in het Markehuis en op locatie. Te denken
valt aan bowlen, lasergamen, bossaball, een quiznight en een film- of
spelletjesavond. Meer informatie over de aankomende activiteiten vindt
u in het sportblad en op www.facebook.com/Grolloo11up
De jeugdsoos is elke zaterdagavond voor de jeugd v.a. 15 jaar.
www.facebook.com/SoosGrolloo
Voor meer informatie kunt u bellen met Tinten: 0592-245924.
www.impuls-welzijn.nl/

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Formeel is de vereniging ontstaan
in april 1991. Voor die tijd was er
de Commissie Dorpsbelangen,
opgericht in 1976. De vereniging is
aangesloten
bij
de
Brede
Overleggroep
Kleine
Dorpen
Drenthe.
De VDGO stelt zich ten doel de belangen van de dorpen Grolloo,
Vredenheim en Papenvoort te behartigen vooral ten opzichte van de
diverse overheden, met als belangrijke thema’s wonen, veiligheid en
samenwerken. Verder probeert de VDGO naar buiten toe activiteiten te
ontwikkelen die het dorp positief in de belangstelling brengt.
VDGO regelt daarnaast een aantal praktische zaken, zoals het plaatsen
van bladbakken, het (mede) organiseren van het paasvuur, het
uitgeven van wandelroutes en fietsroutes.
Het bestuur is samengesteld uit bewoners van de dorpen Grolloo,
Papenvoort en Vredenheim en indien mogelijk een vertegenwoordiger
van de Boermarke. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,
secretaris en penningmeester.
Ten minste eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering.
Lidmaatschap is individueel en men kan zich aanmelden bij het
bestuur, via secr.vdgo@grolloo.org
Daarnaast stelt het bestuur indien nodig werkgroepen in. Deze
werkgroepen brengen hun specifieke kennis in ten aanzien van zaken
die binnen de doelstelling van de vereniging liggen.
www.grolloo.com/verenigingen/vdgo-dorpsbelangen
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Vereniging voor Volksvermaken
In de tweede helft van 1945 is de Vereniging
voor Volksvermaken opgericht. In eerste
instantie samen met Schoonloo. Het ledental
bedroeg in het begin 250 donateurs. Na
verloop van jaren is de VvV van beide dorpen
haar eigen gang gegaan. Momenteel heeft de
VvV Grolloo rond de 300 donateurs. Gelukkig
kan de VvV beschikken over veel vrijwilligers
die het organiseren van onze evenementen
mogelijk maken. Hierbij willen we onze
sponsoren niet vergeten. Zij zorgen voor een belangrijke financiële
ondersteuning.
De Vereniging voor Volksvermaken organiseert:

Neutieschiet’n en eierzoeken tijdens de Paasdagen

Activiteiten met Koningsdag

Een fietstocht, een puzzeltocht, klootschieten in voor- en najaar

Het zomerfeest met volksspelen, warenmarkt, kermis, rad van
avontuur, kinderspelen

Herfstwandeltochten
Eens in de vijf jaar staat het evenement “Grolloo is Zo!” op het
programma. Naast variërende activiteiten, besteden we aandacht aan
en organiseren:

de herdenking op 4 mei en de bevrijding op 5 mei

een sportevenement

exposities van verschillende aard

de lokale economische bedrijvigheid

een groot dorpsfeest, met onder anderen een warm buffet voor
alle inwoners en een groot themafeest
Bij enkele onderdelen wordt samengewerkt met andere verenigingen uit
het dorp.
Dit alles wordt georganiseerd voor de inwoners van Grolloo en
omstreken en de gasten die ‘s zomers hun vakantie doorbrengen in en
om Grolloo. Wilt u meer weten over de VvV of heeft u suggesties, neem
dan contact met ons op.
Veel meer informatie kunt
www.volksvermakengrolloo.nl
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Grolloo Springlevend
Grolloo
Springlevend
is
een
samenwerkingsverband tussen VDGO,
Het Markehuis en SGO. Oorspronkelijk
ontstaan
als
Commissie
Behoud
Markehuis, in een tijd waarin Het
Markehuis financieel in zwaar weer zat en
er
vraagtekens
waren
over
het
voortbestaan van het dorpshuis. De
voorzitters van VDGO, Het Markehuis en
SGO staken, samen met een aantal
betrokken inwoners van Grolloo, de
koppen bij elkaar om te proberen het tij te keren; samen sta je immers
sterker?
Inmiddels mag gezegd worden dat dat aardig de goede kant op gaat.
De veiling van zaken en diensten die in 2013 georganiseerd werden
door de activiteitencommissie van Grolloo Springlevend, hebben Het
Markehuis een mooi startkapitaal opgeleverd om de barzaal een facelift
te geven. Het bestuur van Het Markehuis heeft daarnaast financiële
bijdragen van het Oranje Fonds en van het Leefbaarheidsfonds van de
gemeente Aa & Hunze gevraagd en gekregen. Door een stuk
zelfwerkzaamheid (en dus betrokkenheid!) worden de plannen
daadwerkelijk uitgevoerd.
In zijn algemeenheid wil Grolloo Springlevend de leefbaarheid van
Grolloo en omstreken behouden en waar dat kan verbeteren. Het
instandhouden van voorzieningen is een belangrijk speerpunt. Ook
duurzaamheid staat hoog op de agenda. Grolloo Springlevend laat zich
regelmatig op het gemeentehuis zien als daar zaken (bijv. in raads- of
commissievergaderingen) besproken worden die voor Grolloo van
belang zijn, zoals de woningbouw voor starters.
Meer informatie en nieuwsberichten
www.grolloospringlevend.nl

Grolloo Springlevend
p/a Hofakkers 24
9444 XB Grolloo
tel.: 06-23057900
www.grolloospringlevend.nl
secretariaat@grolloospringlevend.nl
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Cultureel
Muziekvereniging "Crescendo"
Onze muziekvereniging is opgericht
op 27 januari 1924 en brengt vanaf
die tijd muzikale klanken in het dorp.
Crescendo is er voor de muzikale
ontspanning
en
voor
de
gezelligheid.
Crescendo is in 2005 gestart met
blokfluitlessen in Grolloo. Deze
lessen
worden
gegeven
na
schooltijd. Na afsluiting van de
lesperiode ontvangen de leerlingen
een certificaat van de vereniging. Vervolgens kunnen de leerlingen een
instrument (van Crescendo) kiezen. Ook de muzieklessen op de
vervolginstrumenten biedt de vereniging aan. De leerlingen krijgen
hierbij de mogelijkheid om diploma’s te halen. Hierdoor bestaat
Crescendo inmiddels uit een A-orkest (het korps), B-orkest (leerlingen)
en C-orkest (blokfluitleerlingen).
De woensdagavond is de vaste repetitieavond. Heeft u interesse om
een instrument te leren bespelen, of als u dit al kunt, weer te gaan
bespelen, kom dan eens langs op een woensdagavond in Het
Markehuis. U bent van harte welkom. In ieder geval zult u Crescendo in
het dorp wel eens tegenkomen.
www.grolloo.com/verenigingen/crescendo

Zangkoor "Vriendenkring"
Kunt u nog zingen, zing dan mee! Het gemengd zangkoor
"Vriendenkring", dat is aangesloten bij de Bond van Koren
in Drenthe, houdt zijn wekelijks repetities in Het Markehuis
en wel op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het
repertoire is zeer afwisselend. Onze activiteiten bestaan
o.a. uit: het geven van jaarlijkse concerten, alsmede
deelname aan het jaarlijks zangersfeest in Hoogeveen,
georganiseerd door de eerder genoemde Bond van Koren.
Tevens laat het koor zich horen tijdens de diensten van de
N.H. kerk te Grolloo op bepaalde feestdagen. Een ieder is
welkom om vrijblijvend één of meerdere repetities bij te
wonen, om te ontdekken of het zingen bij onze vereniging
mogelijk iets voor hem of haar is.
www.grolloo.com/verenigingen/vriendenkring-zangvereniging
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Toneelvereniging "Tot Ons Genoegen"
Zoals bijna ieder dorp en iedere stad heeft ook
Grolloo een toneelvereniging. De officiële naam
ervan is: Toneelvereniging “Tot Ons Genoegen
Grolloo”. Vanaf de oprichting, vlak na de
Tweede Wereldoorlog, heeft TOG een bloeiend
bestaan geleid. Er zijn in de loop der jaren tal
van toneelstukken gespeeld, zowel serieuze als
komische.
Er wordt vanaf oktober gerepeteerd (een keer per week op
dinsdagavond), waarna de uitvoering begin februari kan plaatsvinden.
Het ledenbestand waaruit kan worden gekozen voor de diverse rollen
bestaat momenteel uit ongeveer 12 personen, daarnaast zijn er
uiteraard een regisseur en een souffleur. De laatste jaren worden er
voornamelijk kluchten of blijspelen opgevoerd. Er wordt meestal in het
Drentse dialect gespeeld, gecombineerd met Nederlandse rollen.
Alle decors worden door de leden van TOG zelf gemaakt. Ook het
grimeren gebeurt door daarin gespecialiseerde leden.
Hebt u zin de gelederen van TOG te komen versterken, dan kunt u
contact opnemen met een van de bestuursleden. Kijkt u liever naar
toneel dan dat u erop staat, dan bent u natuurlijk van harte welkom op
de jaarlijkse uitvoering, te houden in café Hofsteenge. Nadere
aankondiging hiervan zal in het sportblad en middels affiches in het
dorp en via de social media plaatsvinden. Mail naar tog@grolloo.org.
www.grolloo.com/verenigingen/tog-toneelvereniging

Spelgroep "De Pol"
Opgericht in 1973 door de toenmalige dominee van
Grolloo Ds. Tuininga. Van oudsher was op camping
De Berenkuil, een voormalig landgoed, een
openluchttheater. Men vond dat daar ook wel een
gepast gebruik door de dorpelingen van gemaakt
kon worden. Al spoedig was er een groep van
ongeveer 25 personen bijeen, de Spelgroep was
geboren.
Aanvankelijk werden stukken van verschillende aard gebracht doch in
de loop der tijd werden het vooral blijspelen.
Van maart tot aan de zomer wordt er gerepeteerd. Vlak voor of na de
zomervakantie wordt er tweemaal gespeeld.
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Sportief
Sportvereniging Grolloo en Omstreken
De sportvereniging SGO is een omnivereniging, die
haar leden de mogelijkheid wil bieden om, al dan niet in
competitieverband, te gymnastieken, te volleyballen en
te voetballen. Tevens is er een loopgroep wordt er
aerobicles en voor de jeugd dansles gegeven. Ook is er
gelegenheid tot recreatievolleybal. De vereniging is
opgericht op 23 juni 1945.
Het bestuur van SGO stelt zich tot doel de
sportbeleving voor alle leden zo aantrekkelijk mogelijk
te maken. In principe vinden alle trainingen en
thuiswedstrijden voor het volleybal plaats in de sportzaal in het
Markehuis in Grolloo. De jeugd voetbalt normaliter op zaterdag; de
senioren spelen op zondag hun wedstrijden op het sportpark aan De
Pol. In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met SVDB uit
Ekehaar en v.v. Rolder Boys uit Rolde.
Voor het lidmaatschap betaalt men een vast bedrag. Aan meerdere
sporten kan dan worden deelgenomen. Daar waar een sportbond
bondskosten berekent, dienen deze naast de contributie extra te
worden betaald.
Naast alle sportwedstrijden organiseert het bestuur diverse activiteiten
als een volleybaltoernooi, aardappelactie, bloemenactie, snertloop,
voetbaltoernooien, de tweejaarlijkse gymuitvoering en eens in de twee
jaar een feestavond voor alle leden en medewerkers. Wekelijks wordt
men van het verenigingsnieuws op de hoogte gehouden via het
Sportblad, dat digitaal gratis te lezen is via de facebookpagina en de
website van SGO. U kunt het blad ook per mail ontvangen via de
nieuwsbrief. In het sportblad staan, naast de wedstrijdverslagen,
uitslagen en activiteiten, ook mededelingen van de diverse andere
verenigingen in het dorp.
Kortom, SGO is een bloeiende en veelzijdige sportvereniging, waar
inspanning en ontspanning hand in hand samen gaan.
Voor aanmelding als lid of vragen over de vereniging, kan men zich
wenden tot de secretaris van de vereniging. Uiteraard kunt u ook
terecht op de site van SGO.
www.sgogrolloo.nl
www.facebook.com/sgogrolloo
secretaris@sgogrolloo.nl
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Supportersvereniging SGO
De supportersvereniging is opgericht in 1972,
ter ondersteuning van de sportvereniging
SGO.
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste
voetbalelftal wordt er een verloting gehouden.
Tevens worden er in samenwerking met de sportvereniging SGO
allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals de jaarlijkse
snertloop, een jeugdactiviteit in de kerstvakantie en een startactiviteit
aan het begin van het nieuwe sportieve seizoen. Bij kampioenschappen
verzorgt de supportersvereniging de bloemenfelicitatie.
Ook kunnen de verschillende afdelingen binnen de sportvereniging
SGO een beroep doen op de Supportersvereniging voor sponsoring.
Sponsoring voor aanschaf van (duurzame) materialen geniet de
voorkeur.
www.sgogrolloo.nl/?page_id=57

Natuurijsvereniging "Het Evenveen"
De
ijsvereniging
Het
Evenveen is opgericht in
1947. De ijsbaan, die
gelegen is bij de kruising
Amerweg-Vredenheimseweg is in 1983 geheel gerenoveerd. Dit was mogelijk in verband met de
ruilverkaveling die toen werd uitgevoerd. Er zijn taluds aangelegd en er
is drainage aangebracht, tevens zijn er leemwallen in de grond
aangebracht om lekkage te voorkomen. De financiële steun van de
Boermarke en de toenmalige gemeente Rolde heeft dit alles mogelijk
gemaakt.
Als er voldoende ijs is, kan er van een prachtige baan gebruik worden
gemaakt. De vereniging telt momenteel ca. 285 donateurs. De jaarlijkse
ledenvergadering vindt plaats in oktober/november. De openstelling van
de baan is een beslissing, die bij het bestuur ligt en dit wordt kenbaar
gemaakt door middel van een mededelingenbord. Het eerder betreden
van de baan is niet toegestaan. Het is niet alleen gevaarlijk, maar
bovendien komt het de kwaliteit van het ijs niet ten goede.
Als eerste op de lijst van evenementen staan de snelheidswedstrijden
voor de kinderen van de basisschool. Verder streeft het bestuur ernaar
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om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen aan de ijspret
deel te nemen. Om die reden organiseren we evenementen als
estafette, priksleeën, kegelen, strijkbout gooien etc.
In groepsverband wordt aan kinderen, maar ook aan overige donateurs
van 't Evenveen de mogelijkheid geboden om op de kunstijsbaan in
Assen (met name in een natuurijsloos seizoen) tegen een sterk
gereduceerd tarief enkele keren te schaatsen. Wie zich als lid wil
melden, kan dit doen bij een van de bestuursleden.
www.grolloo.com/verenigingen/evenveen-ijsvereniging
Motortoerclub “HBG”.
HBG staat voor Home Base Grolloo. Op
initiatief van enkele inwoners van Grolloo is
deze motorclub in 1993 opgericht. Onze
leden komen niet alleen uit Grolloo, maar uit
werkelijk alle uithoeken van onze mooie
provincie. Dit heeft zeker te maken met het
dorp Grolloo, dat toch een naam heeft in de
provincie als een gezellig dorp, waar grote
namen vandaan komen. In de motorsport
was dat Egbert Streuer en in de
muziekwereld niet te vergeten de Cuby &
the Blizzards.
Dit is nu de plaats waar onze motortoerclub zijn thuisbasis heeft en
waar wij allemaal op onze eigen manier van genieten. De leden
organiseren verschillende activiteiten die verspreid over het jaar
plaatsvinden. Zo staan er naast een feestavond ook een zestal
toertochten gepland en een jaarlijks terugkerend motorweekend,
meestal in Duitsland. Ook worden er van juni tot september
zomeravondritten gereden, waarbij de route ter plekke wordt geregeld.
Al deze activiteiten worden door de leden zelf verzorgd en
georganiseerd, waardoor de binding met de club erg groot is.
De club staat voor gezelligheid èn plezier in het motorrijden, waarbij
iedereen in zijn waarde wordt gelaten en verantwoordelijk is voor zijn
eigen gedrag. Het uitvoeren van onze hobby, nl. het motorrijden, dient
wel op een veilige manier te gebeuren en daarvoor is er een
reglementen opgesteld, zodat ieder lid van de club weet wat er van
hem of haar wordt verwacht. Ons motto is: “samen uit, maar zeker
samen thuis”. Iedereen die geïnteresseerd is in een lidmaatschap bij
HBG of informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat:
janhidding@home.nl van HBG.
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