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Handige en nuttige informatie over Grolloo, Vredenheim en Papenvoort



Hierbij ontvangt u handige en nuttige informatie over Grolloo, Vredenheim en Papenvoort, 
samengebracht in deze magazine, de GrollooBoks. Het magazine moet een bijdrage leveren aan de 
bekendheid van de mogelijkheden die Grolloo te bieden heeft op het gebied van welzijn, onderwijs, 
religie, cultuur en sport voor alle leeftijden.

Waarom doen we dit?
De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) ziet het als één van haar taken om 
nieuwe inwoners welkom te heten en te informeren over de vele activiteiten en mogelijkheden 
in Grolloo, Papenvoort en Vredenheim. VDGO wil met de uitgave van dit magazine stimuleren dat 
inwoners elkaar op ontspannen en prettige wijze ontmoeten, tijdens de verschillende activiteiten 
georganiseerd door onze verenigingen, actief of juist ondersteunend. Uiteraard kunt u ook samen 
of in alle rust van de omgeving genieten tijdens een wandel of fiets tocht. 

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inwoners in Grolloo, Vredenheim en Papenvoort komen 
wonen. Met Deze GrollooBoks willen we nieuwe inwoners verwelkomen en de huidige inwoners 
informeren door een uitgebreide bijdrage over de geschiedenis op te nemen en door alle 
verenigingen zich te laten presenteren. Hierdoor kunt u in alle rust lezen wat er te doen is 
op velerlei gebied. Naast de verenigingen die actief zijn in Grolloo, 
hebben we ook 

Alstublieft!
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een overzicht opgenomen van de bedrijven welke actief zijn in Grolloo en omstreken, dit om het u 
gemakkelijk te maken, maar ook om het lokale ondernemerschap te ondersteunen.

Ondanks dat de informatie digitaal beschikbaar is op de website van https://www.grolloo.com/ 
blijft een papieren naslagwerk, speciaal voor onze nieuwe inwoners, regelmatig een goede dienst 
bewijzen. De website van Grolloo biedt naast de informatie welke is opgenomen in GrollooBoks, ook 
een schat aan verhalen, foto’s en wetenswaardigheden over Grolloo nu en old Grol.

In dit magazine hebben we ook een aantal foto’s opgenomen van onze schitterende omgeving. 
Zowel in het dorp, als van de prachtige natuur. Wij zijn benieuwd of u deze allemaal kent en 
herkend, en anders nodigen wij u uit om een fiets of wandelroute uit te stippelen, zodat u 
Grolloo, Vredenheim en Papenvoort verder kunt ontdekken.

Wilt op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in en rondom het dorp, dan adviseren 
wij u om u aan te melden voor het Sportblad. Het Sportblad is digitaal gratis 
te lezen, via de facebookpagina en de website van SGO. U kunt 
het blad ook per mail ontvangen via de nieuwsbrief 
(Zie ook Sportvereniging SGO Grolloo).

Het bestuur van VDGO

Papenvoort
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS...
Het ontstaan van Grolloo, Vredenheim en Papenvoort
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Grolloo (Drents: Grol) is een klein esdorp in het zuidwesten van de gemeente Aa en Hunze. 
Ten oosten van het dorp liggen de Grolloërkoelanden, ten noorden het boscomplex Grolloërveld en 
ten zuidoosten ervan vindt men het Grolloërveen, onderdeel van de boswachterij Grolloo. Het dorp 
Grolloo telde op 1 januari 2020 674 inwoners; In Papenvoort woonden toen 80 personen en 
Vredenheim telde op 1-1-2008 33 personen.

Ontstaan Grolloo
Dwars door Drenthe liep een weg van Coevorden over Zweelo en Rolde naar Groningen. Aan die 
weg lagen twee kleine, oeroude nederzettingen, aan de rand van het Ellertsveld. Vanwege de open 
plekken in het groene en schone bos kregen ze de plaatsnamen Grollo (=groen bos) en Schoonlo 
(=schoon bos) mee.

Veel Drentse dorpen, zo ook Grolloo, kennen een lange geschiedenis. Voor het eerst komen we de 
naam Grollo (met één o) tegen in de 12e eeuw als “Gruonlo, tussen 1298-1304 als “apud Groenlo una 
domus” en in 1441 als “der Marck van Grollo”.  

Die eerste Drentse nederzettingen bevonden zich op de hooggelegen gebieden. Daarbij was de 
nabijheid van een beek of rivier van groot belang, waardoor men voor mens en dier over water kon 
beschikken en de vruchtbare stroomdalen kon benutten voor landbouw. 

Op de opengekapte terreinen (de brink) werden huizen gebouwd. Vóór die huizen werden stukken 
grond vrijgemaakt om vruchten te verbouwen. Weldra volgden meerdere boerenhuizen. Achter de 
huizen maakte men de grond vrij voor landbouw en zo ontstonden de akkers, toen essen genoemd. 
Grolloo is een esdorp. De es ligt vaak wat hoger dan het dorp. De lagergelegen gronden, de zogenaamde 
madelanden, werden gebruikt als weide- en hooiland; de hoger gelegen gronden (de essen) werden 
als bouwland benut. Nu nog is duidelijk waarneembaar dat de oude Drentse dorpen, waarvan de 
achternaam eindigt op -loo, gelegen zijn op hooggelegen gronden met daarachter de uitgestrekte 
esgronden. 

Een stukje geschiedenis...

GESCHIEDENIS
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Het huidige Grolloo (met inmiddels 2 o’s) is nu geheel anders dan het Grolloo van zo’n vijftig jaar 
geleden. Smalle zandwegen slingerden zich toen tussen de oude, met riet gedekte boerderijen door. 
Enkele dramatische branden speelden in die verandering een grote rol. In 1915 was er een grote 
brand aan het Oostereind en de Hoofdstraat. Hierbij gingen maar liefst 14 woningen aan het om zich 
heen grijpende vuur ten onder. Op 6 maart 1917 ontstond in de lagere school aan de Hoofdstraat 
een schoorsteenbrand. Aangewakkerd door een felle oosterwind brandde het gebouw volledig uit. 
Alle met riet bedekte belendende percelen bleven behouden. In april 1918 werd het nieuwe 
schoolgebouw heropend.
  
Een volgende grote brand vond plaats in 1922. Het vuur verplaatste zich vanuit de Schoolstraat naar 
de Hoofdstraat. Uiteindelijk gingen hierbij acht rietgedekte boerderijen verloren. Ook in latere jaren 
heeft Grolloo met zijn rietgedekte boerderijen menigmaal met brand te maken gehad.

Ook andere ontwikkelingen zijn belangrijk geweest voor het karakter van het dorp, zoals we dat nu 
kennen. In 1905 benoemde de Boermarke een straatwegcommissie, die ernaar streefde om de 
zandwegen in het dorp te verharden met veldkeien. In 1920 werden in het dorp als eerst de 
Hoofdstraat en de Amerweg verhard. 

De Voorstreek, de Middenstreek en de Zuiderstraat werden eerst met keien en later met klinkers 
verhard. Weer later, in de tijd van de ruilverkaveling, kregen de Voor- en Middenstreek een 
asfaltdeklaag. 

Gelijktijdig met de wegenverharding werd in het dorp ook straatverlichting aangelegd. Grolloo 
ontwikkelt zich continue. Meerdere boeren beëindigden inmiddels hun bedrijf; opvolgers bouwden 
nieuwe boerderijen buiten het dorp. De boerenbedrijven veranderden ook meer en meer in 
woonboerderijen. Voor de sportuitoefening werd in 1958 het huidige sportveld aangelegd. 
De Sportvereniging Grolloo en Omstreken (SGO) maakt hier nog steeds volop gebruik van. 
Het dorpshuis in Grolloo is gelegen aan De Pol, naast de school en de sportvelden. 

GROLLOOBOKS 7
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Het dorpshuis “Het Markehuis” is in 1965 geopend en in 1992 uitgebreid met een sportzaal. De 
diverse verenigingen maken wekelijks gebruik van Het Markehuis voor vergaderingen, cursussen, 
repetities, trainingen en wedstrijden. Inmiddels is er ook een fitnessruimte beschikbaar. 

In de loop der jaren verschenen er nieuwbouwwijkjes, zoals de Kruisboomlaan, de Hofakkers en de 
Lienstukken. Ook aan de Schoonloërsstraat zijn rond 2000 nieuwe huizen bijgebouwd op de plek 
van de voormalige coöperatieve zuivelfabriek, die in 1970 werd opgeheven. 
 
Aan de Amerweg is een boerderij tot meerdere wooneenheden verbouwd. De Nederlands 
Hervormde kerk van Grolloo werd in 1853 gebouwd met steun van de rijksoverheid als een 
zogenaamde waterstaatskerk. De kerk een neoclassicistisch uiterlijk. In 1975 is de kerk door Bureau 
Monumentenzorg van de provincie Drenthe gerestaureerd. De preekstoel en de banken dateren 
nog uit de tijd dat de kerk werd gebouwd. Nog verder naar boven is een uurwerk met daarboven 
een opengewerkte achtkantige torenspits. In de toren hangt een uit 1422 stammende klok, die van 
elders afkomstig is. Het kerkgebouw is erkend als rijksmonument. Ook de samenhang met de 
eveneens neoclassicistische pastorie en met de naastgelegen begraafplaats en de gaafheid van 
de kerk speelden een rol bij de aanwijzing tot rijksmonument. 

Al van heel vroeger was het Grolloër Holt (eerste bos links, op weg naar Schoonloo) een 
belangrijke vergaderplaats voor “De Ridderschap en eigenerfden, om met verstand de beste 
midd”len te beramen”. Tot aan 1696 kwam de landdag, ook wel “Staten van Drenthe” genoemd, 
bijeen in het Grollerholt. In 1897 werd in het Grollerholt de Drentse Zuivelbond opgericht. 

Het C+B Museum, gevestigd in Grolloo, is een museum over de voormalige bluesband  
Cuby + Blizzards. Het museum werd op 1 juni 2011 geopend in de boerderij aan de Voorstreek 4, 
waar de leadzanger Harry Muskee, alias ‘Cuby’ van 1965 tot 1971 woonde. Vanaf juni 2014  
wordt Grolloo verder jaarlijks op de kaart gezet vanwege het Internationale Holland Bluesfestival  
en de inmiddels vermaarde Grolloo Flute Sessions.

Papenvoort
De Provinciale Drentsche en Asser Courant bericht op 19 september 1940 dat “Halverwege de 
twee mooie dorpen Rolde en Borger, aan één van de prachtigste wegen van Drenthe, het vlekje 

8 GROLLOOBOKS

GESCHIEDENIS



Papenvoort ligt, dat bestaat uit een paar flinke boerenspullen en een logement”. Om te weten hoe 
het aan zijn naam is gekomen, moeten we teruggaan tot de 17e eeuw. In één van de barre winters 
trok een priester (Paap)  blootvoets door het Drentse land; hij was onderweg naar het Maria klooster 
in Assen met een belangrijke boodschap en gunde zich niet de tijd om in Borger te overnachten. Hij 
trok voort door de verlaten velden, totdat hij plotseling voor een stroompje (het Andersche Diep) 
stond dat buiten zijn oevers was getreden. Er was geen brug, dus bleef hem niets anders over dan 
het riviertje te doorwaden. Aan de overkant was hij zo door de kou bevangen, dat hij onmogelijk 
verder kon.

Mensen die de volgende dag eveneens deze weg volgden, vonden aan de oevers van het stroompje 
het lijk van de ongelukkige kloosterling. Naar dit voorval noemde men de plaats waar de jonge 
paap overleden was Papenvoort, omdat het aan de anders doorwaadbare plaats in de rivier 
(een “voorde” genaamd) was gebeurd.

Vredenheim
Rond 1900 werd Vredenheim (heem/ oord van Vrede) gesticht door de heer Lels, reder uit Rotterdam 
en eigenaar van een terrein dat zich uitstrekte van de huidige ingang van Landgoed De Berenkuil tot 
ver achter Vredenheim. In 1910 is hij begonnen met het stichten van enkele boerderijen. Daartoe 
liet hij een belangrijk gedeelte van het huidige Vredenheim, dat grotendeels bestond uit 
heide, omspitten en bouwde hij een viertal boerderijen, die alle getooid werden 
met het opschrift “Vredenheim”. Op de resterende grond werden in de 
jaren ‘20 van de 20e eeuw bomen geplant. De eerste boerderijen 
staan er nog steeds. Het betreft de percelen Vredenheim 
5, 6, 8 en 10. Dat Vredenheim al veel eerder werd 
bewoond bewijzen de vondsten van graven 
uit het laat-Neolithicum (2900-2100 v. Chr.) 
en de urnenveldenperiode 
(100-600 v. Chr.). 
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN

Sinds 2020 heeft Grolloo e.o. een eigen vlag. Bij speciale gelegenheden kunnen de inwoners van de 
dorpen Grolloo, Vredenheim en Papenvoort uit de gemeente Aa & Hunze deze vlag uithangen.

Betekenis van de vlag
Onze gemeente Aa & Hunze wordt vertegenwoordigd met het groengele vlak, de originele kleuren 
van de gemeente. Deze dorpen zijn omringd door het boscomplex Grollooërveld. De bomen laten 
ons het bos (=loo) zien dat de dorpen met elkaar verbindt. Van oudsher worden inwoners van 
Grolloo ook wel Grollerbokken genoemd. De bok op de vlag is de vooruitstrevende Grollerbok. 
Vredenheim, ook wel oord van vrede, is afgeleid van Pax. Pax betekent “vredig”. De witte duif, ook 
wel de vredesduif genoemd, is hier een passende afspiegeling van. Papenvoort dankt haar naam 
aan voorde, een doorwaadbare plaats in een rivier. Zodra de vlag wappert in de wind, komt het 
blauwe vlak tot leven en verandert het in een voorde. Samen maakt het de vlag van Grolloo, 
Vredenheim en Papenvoort.

Bestellen
U kunt deze unieke vlag via VDGO kopen. Voor het bestellen van de vlag hebben we een aantal 
gegevens nodig. Na het invullen van de gegevens ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin 
een betaalverzoek.

Als u een vlag wilt bestellen, wilt u dan de volgende gegevens mailen naar 
penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl:
Naam | Adres | E-mail | Keuze vlag

Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende maten. De prijzen zijn inclusief btw:
Gevelvlag 115 gram   € 27,50
Gevelvlag 160 gram   € 33,50
Mastvlag 160 gram    € 82,50  

Dorpsvlag
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN

Enthousiaste inzet voor en door Grolloo, Vredenheim en Papenvoort
De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) is een groep vrijwilligers die zich inzet 
voor het wel en wee van Grolloo en omstreken. Vol enthousiasme maken wij ons sterk voor behoud 
en daar waar het kan voor verbetering van de leefbaarheid in onze prachtige omgeving. Het doel 
van VDGO is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Grolloo, 
Vredenheim en Papenvoort. Wij proberen, zoveel als mogelijk, actief de schakel te zijn tussen de 
dorpsbewoners, verenigingen, bedrijven en gemeente met als belangrijke thema’s wonen, 
veiligheid, bereikbaarheid. Dit alles zonder politieke voorkeur.

Activiteiten en evenementen
VDGO is direct of indirect betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en evenementen in 
Grolloo. VDGO regelt ook een aantal praktische zaken, zoals het plaatsen van bladbakken, 
het organiseren van het paasvuur, het verhuren van opslagruimte in het Markehuis 
en verhuur van middelen via GrollooTotaal. 

Dorpsvlag Grolloo, Vredenheim en Papenvoort

VDGO



VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN

Verbetering van situaties in het dorp
Wij zetten ons actief in om ons dorp mooier en leefbaar te houden. Daarvoor dragen we bij aan 
concrete verbeteringen van situaties in het dorp. Als laatste mooie verbeteringen zijn daar de 
herinrichting van de Hoofdstraat, de aanleg van het fietspad van Grolloo naar Amen, de digitale 
ontsluiting door de aanleg van glasvezel. 

Op het gebied van veiligheid heeft VDGO sinds een groot aantal jaren de beschikking over twee 
AED’s welke door ons beheerd worden. De AED’s hangen centraal in het dorp bij de kapper en bij het 
Markehuis. 

Om de leefbaarheid van het dorp te vergroten is VDGO actief betrokken om woningbouw voor 
starters mogelijk te maken en participeert ook actief in GrollooZorgt. GrollooZorgt stelt zich 
tot doel om een vorm van samenwerking te organiseren waarbij inwoners zo dicht mogelijk bij huis 
laagdrempelig hun (zorg)vraag kunnen stellen en zo dicht mogelijk bij huis het antwoord krijgen, 
met een helper die past bij de vraag.

Aanspreekpunt voor dorpsbewoners
Wij zijn aanspreekpunt voor inwoners van Grolloo voor zaken die het algemeen belang van ons 
prachtige dorp betreffen. Op basis van signalen uit het dorp inventariseren wij problemen en 
uitdagingen en gaan actief op zoek naar oplossingen. Gaat het om een groter project, dan richten 
wij in veel gevallen een werkgroep op.

Meedoen
Lid worden van VDGO kan ook. Leden moeten meerderjarig zijn, dus 18 jaar of ouder. Het 
lidmaatschap is persoonlijk. Dit betekent, dat als er meerdere personen op één adres wonen, zij 
zich afzonderlijk als lid moeten opgeven om in de ledenvergadering stemrecht te hebben. De 
contributie bedraagt €5 per jaar per lid. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Het 
bedrag wordt één keer per jaar van uw rekening afgeschreven. Wij hopen dat u lid van onze 
vereniging wilt worden. 

Vragen aan Dorpsbelangen? Mail naar secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl, neem contact op met 
één van de bestuursleden of kijk op onze website www.dorpsbelangengrolloo.nl.

12 GROLLOOBOKS AANMELDFORMULIER



Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken

Secretariaat: Lienstukken 27, 9444 PS Grolloo - secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl
KvK nummer 40048381 – Bankrekeningnummer NL21 RABO 0356 0379 83

DOORLOPENDE S€PA-MACHTIGING
S

Gegevens incassant
Naam : Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Adres  : Lienstukken 27
Postcode : 9444 PS  Woonplaats : GROLLOO

Incassant ID : NL75ZZZ400483810000
Kenmerk machtiging : VDGO-…

Ik/wij wil/willen graag lid worden van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken. 

Naam :  
Naam partner :

Adres : 
Postcode : 
Woonplaats : 

Rekeningnummer [IBAN] :  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Dorpsbelangen Grolloo 
en Omstreken om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven wegens de contributie van Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en 
Omstreken en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum : 

Handtekening
Doorlopend

Ingevulde en getekende formulier kan naar onderstaand adres worden gemaild of verzonden.



Hoofdstraat 23 - 9444 PA Grolloo - 0592-501203

tevens fietsverhuur

Lekker makkelijk en altijd in de buurt

 Groente en fruit

 Zuivel

 Vlees

 Brood, vers van de bakker

 Kruidenierswaren

 Biologische producten

 Huishoudelijke artikelen

 Kleine medicijnen, 

      zoals pijnstillers en hoestdrank

 Postzegels

 Pakketschop

 Bloemen

 Schoenreparatie

 Stomerij
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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. 

Uit de geldmiddelen doneert de Boermarke heden ten dage aan algemene voorzieningen in het 
dorp, een dorpsactiviteit of een vereniging. 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

Boermarke

De “Boerhoorn”



VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN

Welkom in Grolloo, Papenvoort of Vredenheim. Wij zijn Vereniging voor Volksvermaken oftewel de 
VvV. In de tweede helft van 1945 is de Vereniging voor Volksvermaken opgericht. Jaarlijks worden 
er terugkerende activiteiten en ook spontane nieuwe activiteiten georganiseerd. Wij zijn een 
vereniging voor en door jou. Ons doel is om het volk te vermaken. 

Activiteiten van Vereniging voor Volksvermaken zijn bijvoorbeeld:
Neutieschiet’n | Eieren zoeken | Fietspuzzeltocht | NL Doet | De Avondwandelvierdaagse | 4 en 5 
Mei viering | Markten | Exposities | Wandeltochten | Speurtocht | Vossenjacht | Dorpsbarbecue | 
Nieuwjaarsduik | Autopuzzeltocht | Fiets versieren | Horizontaal-bierkratstapelen | Trekkerduwen | 
Ringsteken | Ga zo maar door!

Heb jij een super leuk idee voor een activiteit? Nieuwe activiteiten zijn altijd welkom! 
Zoek contact met ons via de website, Facebook of kom gewoon langs. Dat kan gewoon hier.

Kan iedereen meedoen?
Jazeker en als je donateur wordt, voor slechts € 4,- per gezin of € 2,- voor een alleenwonende per 
jaar, zijn veel activiteiten gratis of voor de helft van de entree. Gauw verdiend toch? Vul gelijk de 
machtiging hiernaast in en lever deze in bij de penningmeester.

Wil je meer weten over de VvV, heb je suggesties voor activiteiten of wil je wel helpen met het 
organiseren van één of meerdere van onze activiteiten? Neem dan zeker even contact met ons op. 
Dat kan via onze website, Facebook of kom langs.

Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website: www.volksvermakengrolloo.nl.

Vereniging voor Volksvermaken
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DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING 

 

Gegevens incassant  

Naam: Vereniging voor Volksvermaken Grolloo 

Adres: Zuiderstraat 13 

Postcode: 9444 PJ   Woonplaats: Grolloo 

Incassant ID: NL54ZZZ400465800000 

Kenmerk machtiging: VvV – 00… 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Volksvermaken Grolloo 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens de contributie van Vereniging Volksvermaken Grolloo en uw bank om doorlopend 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Vereniging 
Volksvermaken Grolloo. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam: 

Adres:  

Postcode:    Woonplaats: 

Rekeningnummer ( IBAN): 

 

Plaats en datum: 

Handtekening 



WOON 
BEWUST

Als je nu een huis of pand 
bouwt wil je energiezuinig 
bouwen, het liefst duurzaam. 
Logisch, zo bewust is 
Techniko ook. 

Bewust wonen, 
bewust werken.
Maar om dit goed in te 
richten heb je wel de juiste 
informatie nodig of eigenlijk 
een goed plan. Er zijn 
namelijk vele mogelijkheden 
wat perfect op elkaar kan 
aansluiten.

We informeren jullie graag!
Bel 0592-700509 voor een 
vrijblijvende afspraak.

Ekehaar (Assen)  /  techniko.nl
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Een werkgroep onder de vlag van de Vereniging voor Volksvermaken Grolloo (VvV).

Herdenken
We staan jaarlijks stil bij de herdenking op 4 mei. In samenwerking met de Protestantse Gemeente 
Grolloo-Schoonloo, muziekvereniging Crescendo, zangvereniging De Vriendenkring en een aantal 
vrijwilligers organiseren we dit. Ook de basisschool wordt er bij betrokken. Hoe we herdenken, 
wordt per jaar bepaald. Vanuit dit comité worden er in ieder geval bloemen gelegd bij de 
Vredesboom en de vlag wordt halfstok gehesen. Het Taptoe-signaal wordt gespeeld door een 
muzikant van Crescendo. De Vredesboom met gedenksteen staan schuin tegenover de kerk, 
kruising Hoofdstraat – Middenstreek. De vlaggenmast staat op het brinkje aan de andere kant.

Vieren
Op 5 mei vieren we de bevrijding! Voor dit evenement geldt ook dat we per jaar bepalen hoe en of 
we daar invulling aan gaan geven.

Communicatie
Het comité zal als communicatiemiddel de website van de VvV gebruiken evenals de 
verzamelpagina Grolloo.com om informatie op te delen. Verder wordt er gebruik gemaakt van 
sociale media en het Sportblad. 

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het comité door te mailen 
naar secretaris@volksvermakengrolloo.nl. 

Het comité 4 en 5 mei



Dorpshuis “Het Markehuis” in Grolloo is gelegen aan De Pol, naast de school en de sportvelden. 
Het dorpshuis 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. Er is zelfs een speciale fitnessruimte. In een bovenzaaltje heeft  de jeugdsoos een 
eigen plek. OBS De Drift  maakt voor de gymlessen gebruik van de sportzaal van Het Markehuis. Onze 
dorpscoördinator heeft  er haar spreekuur.

Het dorpshuis is ondergebracht in een stichting. De stichting is eigenaar van het dorpshuis 
en verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers van verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis; daarnaast is er het 
Dagelijks Bestuur. Onze beheersters regelen de dagelijkse gang van zaken en de bezetting met de 
gebruikers en zorgen ervoor dat het gebouw schoon is.

Het Markehuis staat open voor alle mensen en allerlei sociale, sportieve en culturele activiteiten. 
De mensen uit Grolloo en omgeving en de plaatselijke verenigingen kunnen er ruimtes huren, 
structureel en incidenteel. Ook derden kunnen hiervan gebruik maken. Afspraken kunnen gemaakt 
worden via de beheersters.

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 beheersters. 
Meer informatie vindt u op de website www.markehuis.nl.

Kom gerust eens een kijkje nemen; wees van harte welkom!
Stichting Het Markehuis | De Pol 4 | 9444 XE Grolloo
tel.: 0592-501307 | secretariaat@markehuis.nl | www.markehuis.nl

Het Markehuis

VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
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 het markehuis 
De Pol 4, 9444 XE Grolloo 
0592 501307 
 
 
 

AANMELDING DONATEURSCHAP 
STICHTING HET MARKEHUIS GROLLOO 

 
Ondergetekende meldt zich aan als donateur en verleent hierbij tot 
wederopzegging machtiging aan Stichting Het Markehuis te Grolloo 
jaarlijks de donateursbijdrage af te schrijven van: 
 
 
Bank/girorekeningnummer: _______________________________ 
 
 
Tenaamstelling rekening: _______________________________ 
 
Adres: _______________________________ 
 
Postcode + woonplaats: _______________________________ 
 
 
Datum: _______________________________ 
 
 
Handtekening: _______________________________ 
 
 
S.v.p. inleveren op Hofakkers 24, Grolloo of mailen aan 
secretariaat@markehuis.nl 
 
 
HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE! 
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“Samen spelen, samen leren. Een basis, veilig, sterk” 

Wanneer je De Drift  binnenloopt, voel je dat de school een prettige omgeving is. Er heerst rust en 
orde, maar tegelijkertijd zie je ook veel kinderen op verschillende plekken in de school druk aan het 
werk. Een ieder heeft  de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen.

Leerkrachten hebben aandacht voor de verschillen tussen leerlingen en spelen hier goed op in. 
Kinderen worden uitgedaagd om samen te werken in kleine groepjes. Hierdoor leren ze omgaan met 
verschillen. Iedereen is verschillend, iedereen is uniek! Er heerst een sfeer van openheid. Leerlingen 
gaan plezierig met elkaar om en worden gestimuleerd om positief open en eerlijk tegen elkaar te 
zijn.

We zijn op school regelmatig met elkaar in gesprek over hoe wij met elkaar om willen gaan. Iedereen 
hoort erbij! Je bent samen een groep, wij zijn samen één school en daar zijn we trots op! 
Met elkaar doen we er alles aan om de school een veilige plek te laten zijn voor iedereen.
Iedereen heeft  het gevoel erbij te horen en te kunnen zijn wie hij is. De school 
is een plek waar kinderen graag komen, maar ook een plek waar 
ouders zich welkom voelen. Ouders zijn voor de school 
belangrijke partners. Onderwijs maak je samen. 
“It takes a village to raise a child!” 

Openbare basisschool De Drift 

Openbare basisschool De Drift



Leerkrachten lopen zo nu en dan eens bij elkaar binnen, de deuren staan regelmatig open. We 
worden sterker door actief samen te werken door de hele school heen. Samenwerking tussen 
leerlingen, maar ook tussen leerkrachten en samenwerking met ouders, maakt mogelijk dat wij veel 
van elkaar leren. Kinderen vanuit de onderbouwvleugel zijn daarom ook regelmatig te vinden in 
de gemeenschappelijke ruimte van de bovenbouw, maar ook andersom zijn de kinderen vanuit de 
bovenbouw regelmatig is de onderbouw te vinden om kinderen te ondersteunen.

Ouders zijn niet meer weg te denken uit de school en dit is voor de leerlingen de normaalste zaak 
van de wereld. Naast samenwerking binnen de school en de omgeving, versterken wij ons ook door 
actiever samen te gaan werken met scholen uit de omgeving. Leerkrachten leren van elkaar door 
eens bij elkaar te kijken op school, en ontwikkeling van het onderwijs wordt gezamenlijk opgepakt. 
De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de school en de materialen waarmee ze werken, 
maar daarnaast maken wij ze ook verantwoordelijk voor het eigen onderwijsleerproces. De 
leerlingen worden actief meegenomen in hun eigen ontwikkeling en krijgen de ruimte en 
verantwoordelijkheid om de eigen onderwijstijd voor een klein deel in te richten.

Kinderen die onze school verlaten hebben het gevoel gehad dat ze zich op hun eigen niveau hebben 
kunnen ontwikkelen. Ze hebben geleerd dat ze ergens bij horen en dat ze ertoe doen! Ze weten dat 
ze uniek zijn! Wij staan voor de slogan: Samen spelen, samen leren; een basis, veilig, sterk.

Wij hopen dat u na het lezen van deze tekst weet of obs De Drift  bij u en uw kind past. Bent u 
nieuwsgierig geworden naar onze school, dan nodigen wij u van harte uit onze school te bezoeken.

Openbare basisschool De Drift 
De Pol 4a 
9444 XE Grolloo 
0592-501480 
drift @primah.org
www.obsdedrift .nl

VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
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Een betrokken en open geloofsgemeenschap.

In Grolloo staat een kerk die betrokken wil zijn bij alle inwoners van Grolloo, Schoonloo, Vredenheim 
en Papenvoort. Deze betrokkenheid wordt door veel mensen, jong en oud, herkend en beleefd in 
tijden van vreugde en verdriet.

De Hervormde kerk is gebouwd in 1853 en de eerste kerkdienst werd gehouden op 8 januari 1854. 
Sinds 1 mei 2004 is de Hervormde kerk een Protestantse kerk. 

In het weekend waarin een kerkdienst wordt gehouden wordt op zaterdagavond om 18.00 uur en op 
zondagmorgen om 9.00 uur de kerkklok geluid. De klok op de voorkant van de kerk is een geschenk 
van de dorpen bij het 150 jarig bestaan van de kerk in 2004.

Kerkdiensten
Om de zondag is er een dienst in de kerk. Na de eerste dienst van de maand is er gelegenheid om 
samen koffie of thee te drinken.

Het preekrooster is te zien op het informatiebord bij de kerk en op de website van de kerk. 
Bloemenzondag: In deze dienst staat de kerk vol bloemen. De bloemen worden na de dienst naar 
zieken en 80 plussers gebracht.

Gedachteniszondag
In november staan we stil bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.
Andere bijzondere momenten zijn de paascyclus met op paasmorgen een paasontbijt, 
kerstnachtdienst, het kinderkerstfeest, een avondmaalsviering en een agapè-viering. 

Protestantse gemeente 
Grolloo-Schoonloo



Kenmerkend voor onze kerk is de inbreng van onze gemeenteleden bij verschillende activiteiten 
zoals bloemenzondag, rommelmarkt en de paascyclus.

Op de basisschool wordt één morgen per week godsdienstig vormingsonderwijs gegeven aan de 
groepen 7 en 8.

Uitgangspunt van onze gemeente is: iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond, gelovig of 
niet-gelovig, mag meedoen. Eenmalig of voor langere tijd. Er is respect voor ieders beleving 
daarvan. We proberen een open kerk te zijn. 

In onze kerk komen we samen in een open sfeer van luisteren en vragen, vieren en zoeken naar 
woorden die nu van betekenis kunnen zijn voor ons leven in de samenleving. We proberen elkaar te 
stimuleren en te ondersteunen. We gebruiken  oude en nieuwe woorden en zoeken naar (nieuwe) 
rituelen en symbolen. Er is oog voor de traditie en voor de actualiteit.
 
In onze kerk ontmoeten mensen elkaar omdat ze zich herkennen in deze open 
geloofsgemeenschap, betrokken en divers. Ieder naar zijn/haar eigen aard.

Natuurlijk is onze voorganger beschikbaar voor bezoekwerk. Op uw verzoek is hij graag bereid langs 
te komen. Hij kan ook zonder een verzoek een bezoek aan iemand brengen. Daarnaast hebben we 
een bezoekgroep, die vooral aandacht geeft aan de mensen boven de 80 jaar.

Het is mogelijk de kerk te huren voor bijzondere gelegenheden 
zoals een huwelijk, uitvaart, concert o.i.d.

VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
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Contact
Kerkenraad:    Voorganger:
Margriet Dilling    Gerhard ter Beek
Hofakkers 5    Brinkakkers 3
9444 XB Grolloo    9443PD Schoonloo
0592-501582    06-29318923
rdilling@kpnplanet.nl   gerhardterbeek1957@gmail.com 

Kerkklok
De kerkklok verschijnt 10x per jaar
De kosten zijn € 8,- per jaar.

Informatie
www.grolloo.com/verenigingen/protestantse-gemeente

Protestantse kerk in Grolloo



Ook voor de ouderen onder ons is er van alles te doen in Grolloo!
Van september t/m juni vinden er op maandag en woensdag verschillende wekelijkse sport en 
spelactiviteiten plaats in het Markehuis. Activiteiten die er zijn op het moment van schrijven: 
Koersbal, kaarten, rummikub, biljarten, gymnastiek voor dames en heren. Van oktober t/m april is er 
1 keer in de maand in het Markehuis een gezellige bijeenkomst met lezingen, spel, geheugentraining 
enzovoort. Jaarlijks worden daarnaast enkele activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld met kerst.
Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen via wogeo@grolloo.com. 
Welzijn Ouderen wordt ondersteund door Impuls Welzijn. 

Gymnastiek voor senioren
Bewegen is gezond en belangrijk voor senioren, want lichamelijk fit blijven zorgt voor 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Bewegen in een groep biedt de mogelijkheid om (nieuwe) 
contacten te leggen en daarbij speelt gezelligheid een grote rol. Wekelijks samenkomen geeft  
structuur aan de week en motiveert om actief te blijven meedoen. Impuls biedt in het Markehuis 
in Grolloo op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur gymnastieklessen aan voor senioren. Zin 
om mee te doen? Kom gerust eerst een keer een proefles mee doen. Meer informatie vindt u op het 
bijgevoegde inschrijff ormulier.

Jongerensoos 
In het Markehuis worden regelmatig soosavonden voor jongeren vanaf 11 jaar georganiseerd. 
De vaste soosavond is zaterdagdagavond en de frequentie wisselt. Volg de soos op facebook en 
instagram, dan blijf je op de hoogte. Het jongerenwerk van Impuls ondersteunt het bestuur van de 
Jeugdsoos en zij zijn bereikbaar via w.hilberts@impulsaaenhunze.nl of info@impulsaaenhunze.nl.

Welzijn Ouderen en Jongeren 
Grolloo en omstreken

VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
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Doorlopend inschrijfformulier FAO 2012Bj

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Rekeningnummer: Ten name van:

Telefoon: Mobiel:

Emailadres:

Plaats en tijd:

Activiteit: Gymnastiek in het Markehuis in Grolloo

Deelnemersbijdrage:

Startdatum:

De deelnemersbijdrage wordt 2 keer per jaar geincasseerd: in het najaar en in het voorjaar.

Voor betalingen d.m.v. een factuur vragen wij € 2,50 per betaling.

factuur
Deelnemersbijdrage automatische incasso:

Betaalwijze (doorhalen wat niet van toepassing is):

Door het zetten van een handtekening ga ik akkoord met de bepalingen, verplicht ik 
mij tot deelname aan de genoemde activiteit en de betaling van de verschuldigde bijdrage 
via automatische incasso  of door het voldoen van de factuur.

Deelnemer Formulier naar

Impuls Verwerkt:

Handtekening: Mevrouw G. Paas Datum:

Postbus 50

Datum: 9461 AB Gieten

+ 2,50 administratie kosten

AUTOMATISCHE INCASSO / FACTUUR

€ 2,25 per keer (tarief  2021)
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Veel mensen zijn gehecht aan het wonen in Grolloo en Omstreken. “Grolloo Zorgt” wil bijdragen aan 
verdere verbetering van de kwaliteit van het leven door het bieden van woonoplossingen, welzijn en 
zorg in de eigen omgeving. 

Onze missie: “Op prettige wijze oud worden in eigen omgeving!”
Wonen krijgt vorm door de bouw en exploitatie van zorggeschikte woningen op De Pol naast het 
Markehuis. Hierbij wordt samengewerkt met Woningstichting de Volmacht. De woningen zijn  
bedoeld voor mensen uit Grolloo e.o. of met een sociale binding met Grolloo. Sociale samenhang, 
welzijn en veiligheid worden bevorderd  door de clustering van de woningen in de vorm van een 
hofje. Een Stichtingsbestuur, gevormd door 3 inwoners uit Grolloo, houdt zich met dit project 
bezig. 

Welzijn en Zorg is breed. Het gaat daarbij om zowel individuele als collectieve vragen. De 
dorpscoördinator is de persoon die mensen individueel of in groepen ondersteunt. Zij kan rekenen 
op de praktische hulp van heel veel mensen in het dorp die hebben aangegeven beschikbaar te zijn 
voor kleine diensten voor dorpsgenoten. De dorpscoördinator komt graag langs bij inwoners 
van Grolloo, Vredenheim en Papenvoort om mee te denken, advies en informatie te geven en te 
ondersteunen. Zij is in dienst van Impuls Welzijn, maar staat ten dienste van Grolloo e.o. Bij 
individuele vragen gaat het om hulp bij dingen die mensen normaal gesproken meestal zelf doen, 
maar door omstandigheden niet (meer) kunnen, zoals vervoer, kleine klusjes, boodschappen, 
gezelschap, administratie, computer, etcetera. Er zijn in het dorp heel veel mensen die daarbij 
hun dorpsgenoten willen helpen. Vaak gaat dat vanzelf, soms kan de dorpscoördinator daarbij de 
verbinding leggen. Bij collectieve vragen gaat het om dingen die voor meer mensen van belang zijn. 
Daarbij kan het gaan om gezamenlijke activiteiten of diensten. 

Contact
Hebt u hulp nodig of wilt u ook helpen? Dan kunt u contact opnemen met de dorpscöordinator 
via telefoonnummer 06 36511015 of dorpscoordinator@grolloozorgt.nl. De inzet van de 
dorpscoördinator wordt afgestemd met een projectgroep ‘Grolloo Zorgt’ die bestaat uit
6 inwoners uit Grolloo en Omstreken. Voor contact: voorzitter@grolloozorgt.nl. 

Grolloo Zorgt



Staat u wel eens stil bij de dood?
En bij alles wat er geregeld moet worden voor een uitvaart?
Bent u op de hoogte van de kosten die dit met zich meebrengt?

Uw uitvaartvereniging
Het leven en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vroeg of laat breekt voor een ieder 
de laatste dag aan. Soms geheel onverwacht. Op het moment dat u een dierbare verliest, is het voor 
u en de nabestaanden een hele geruststelling als de zorg voor de uitvaart goed is geregeld. Bij de 
Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken staan de belangen van de leden voorop.

Het ontstaan van de uitvaartverenigingen
De vereniging is ontstaan uit het noaberschap/burenplicht. Het noaberschap is een eeuwenoud 
gebruik, een traditie die vooral op het platteland voorkwam. In de dorpen en gehuchten waren de 
mensen sterk op elkaar aangewezen. Een noaber had de plicht om een buurtgenoot met raad en 
daad bij te staan. Denk daarbij aan het verzorgen van het vee, de oogst en vele ander zaken.
Ook bij een overlijden van een noaber waren het de buren die de volledige verzorging van de 
begrafenis op zich namen. Een aanzegger ging langs de huizen om de dorpsgenoten op de hoogte 
te brengen van het overlijden en de overledene werd verluid. Buurvrouwen hielpen bij de laatste 
verzorging en de kist werd door de noabers naar de begraafplaats gedragen. Na afloop werd er in 
het sterfhuis koffie gedronken en soms een borrel. Dit alles werd verzorgd door de noabers.
Rond 1900 werden de eerste begrafenisverenigingen opgericht. De vereniging nam de taken met 
betrekking tot begraven over van het noaberschap. De mensen uit de dorpen werden lid van de 
vereniging en betaalden contributie. Op die manier was er altijd geld om een uitvaart te bekostigen. 
De verenigingen zijn niet commercieel opgezet, maar worden door vrijwilligers bestuurd.
Op 13 april 1937 werd in Grolloo de Begrafenisvereniging Grolloo-Schoonloo opgericht. 

Uitvaartvereniging Grolloo en 
Omstreken
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In de loop der jaren kreeg cremeren meer bekendheid en de leden van de vereniging maakten hier 
steeds meer gebruik van. In de 90er jaren van de vorige eeuw werd de naam veranderd in 
Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken.

De begraafplaats
De begraafplaats in Grolloo is eigendom van de gemeente Aa en Hunze. Het onderhoud is in handen 
van een hoveniersbedrijf in dienst van de gemeente. De uitvaartvereniging houdt een oogje in het 
zeil; inspecteert 2 keer per jaar de begraafplaats en verricht schoonmaakwerkzaamheden die niet 
door de hovenier worden uitgevoerd. De vereniging is in het bezit van een rijdende baar en een 
graflift, waarvan de leden kosteloos gebruik kunnen maken.

De voordelen van uw lidmaatschap
Als lid van de uitvaartvereniging heeft u bij een overlijden recht op voorzieningen en verzorging. U 
kunt een beroep doen op onze vrijwilligers om de overledene de laatste verzorging te bieden. Als de 
uitvaartplechtigheid wordt gehouden in het dorpshuis zorgen vrijwilligers van de vereniging ervoor 
dat alle genodigden van koffie/thee en koek worden voorzien. Ook kunt u gebruik maken van de 
prachtige traditie van het verluiden van de overledene. Onze klokkenluider luidt, ‘s ochtends om 8 
uur op de dag na overlijden, de kerkklok om de inwoners van Grolloo te laten weten dat een 
dorpsgenoot niet meer in hun midden is. Bij een uitvaart vanuit het dorpshuis of kerk kan de 
kerkklok worden geluid om de uitvaartstoet te begeleiden tot aan het graf op de begraafplaats in 
Grolloo. Ook als de overledene vanuit de kerk naar bijvoorbeeld Crematorium de Boskamp in Assen 
wordt overgebracht luidt de kerkklok tot alle mensen de kerk hebben verlaten.

Lid worden van de grootste vereniging van Grolloo en omstreken?   
Neem contact op met de secretaris: Greet Homan tel. 0592-501524 
e-mail: uitvaartgrolloo@msn.com
Website: www.uitvaartvereniginggrolloo.nl
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SGO is opgericht op 23 juni 1945 en is een bloeiende sportvereniging, die haar leden de 
mogelijkheid biedt om, al dan niet in competitieverband, te gymnastiseren, volleyballen, 
voetballen, hardlopen en fitnessen. Het sporten bij SGO ligt vooral op een recreatief niveau met 
accent op samen sporten, gezelligheid en fitheid. SGO staat voor een leven lang fit door met plezier 
te sporten, een vereniging waar je bij wilt horen. De sporthal van het Markehuis en het sportpark de 
Pol in Grolloo zijn het centrum van onze sportactiviteiten. 

Volleybal
Binnen SGO kennen we al jaren een volleybal afdeling. In het Markehuis wordt getraind en worden 
de thuiswedstrijden gespeeld. De wedstrijden worden voornamelijk op vrijdagavond of op zaterdag 
gespeeld. Er zijn meerdere jeugdteams, afhankelijk van het aantal leden per leeftijdscategorie 
schrijven we de teams in. Daarnaast heeft SGO dames en heren senioren teams díe uitkomen in 
Nevobo competitieverband. Aanvullend op de competitiespelers hebben we ook recreatievolleybal 
voor volwassenen. We zijn een kleine vereniging met spelers niet alleen uit Grolloo. Uit de wijde 
omtrek komt men volleyballen bij SGO. Heb je interesse, neem dan contact op met een van de 
bestuursleden, je bent van harte welkom om een keertje mee te komen trainen en te zien of het 
wat voor je is. Is volleybal de nummer één teamsport voor jou? Via volleybal@sgogrolloo.nl kun je 
eenvoudig in contact komen.

Loopgroep
De Loopgroep SGO heeft als voornaamste doel gezellig samen hardlopen. leder op zijn of haar 
eigen niveau. Van beginner tot gevorderde hardloper. Recreatief of in wedstrijdverband. Een ieder 
van jong tot oud, is welkom om eens mee te trainen en te ondervinden of de loopgroep iets voor je 
is. Lijkt het je leuk om mee te trainen met de loopgroep SGO? Kom dan eens langs bij de 
hardlooptraining in Grolloo of in Rolde. Je mag drie keer gratis meetrainen om te kijken of de 
loopgroep iets voor je is. Contact opnemen kan via loopgroep@sgogrolloo.nl.

Sportvereniging SGO Grolloo
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Gymnastiek
Kom gymnastieken en turnen bij SGO. SGO heeft een recreatieve, laagdrempelige gymnastiek 
afdeling waar plezier voorop staat. Vanaf het moment dat je kunt lopen, ben je welkom! Voor 
kinderen tot vier jaar organiseren we peutergym. Hier kunnen de peuters hun motorische 
vaardigheden, middels balspelletjes, parcourtjes, en dans, verbeteren. Voor de kinderen die 
naar de  basisschool en het voorgezet onderwijs gaan hebben we gymnastieklessen. In deze lessen 
staat het plezier voorop, iedereen mag lid worden. De kinderen leren hier de basisbeginselen 
bijvoorbeeld de koprol, handstand en radslag aangepast op ieder zijn eigen niveau. Jaarlijks 
organiseren wij een gymuitvoering en met Sinterklaas pietengym. Ben je enthousiast geworden, 
wees welkom je mag drie keer gratis mee gymmen! Contact: gymnastiek@sgogrolloo.nl.

Voetbal
Sinds 2014 heeft SGO weer jeugdvoetballers binnen zijn vereniging. Het aantal jeugdspelers heeft 
vanaf die tijd een enorme vlucht genomen. Het doel is hierbij om ieder kind met veel plezier deel 
uit te laten maken van het team, ongeacht ontwikkeling of geslacht. Iedere voetballer moet hierbij 
de uitdaging krijgen die bij zijn of haar ontwikkeling hoort. “SGO wil dat de jeugd zo lang mogelijk, 
met plezier en uitdaging, kan voetballen binnen SGO, waarbij ieder individu een plekje heeft in het 
team.” Lijkt het je leuk om te voetballen? Kom gerust een paar keer meetrainen om te kijken of je 
het leuk vindt. Mocht je vragen hebben, neem contact op via jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl.
Voor de voetballers van boven de 18 hebben we zowel op het veld als in de zaal mogelijkheden.
Vanaf de officiële start van SGO in 1945 maakt het voetbal onderdeel uit van het sportaanbod. 
Vanaf 2013 neemt SGO met een zaalvoetbalteam deel aan de competitie waarvoor de wedstrijden 
gespeeld worden in de sporthal in Borger. In 2014 is gestart met 7x7 dames en heren 35+ voetbal 
waarvan de wedstrijden vooral in toernooivorm gespeeld worden. Voor meer informatie stuur een 
e-mail naar wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nI.
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Fitness
De jongste poot binnen de omni-sportvereniging SGO is de afdeling Fitness. SGO heeft in het 
Markehuis de beschikking eigen ruimtes, die zijn ingericht om te fitnessen. In één ruimte staan de 
cardiotoestellen. We hebben fietsen, crosstrainers, loopband, arc-trainer en een roeiapparaat. De 
andere ruimte wordt vooral gebruikt voor circuittraining, kracht en souplesse. Naast een groot 
krachttoestel worden hier vooral de kleinere hulpmiddelen gebruikt, zoals gewichten, dumbells en 
kettlebells. Naast begeleide uren is het voor ervaren sporters mogelijk om zelfstandig van de ruimte 
gebruik te maken. Vraag het bestuur naar de voorwaarden! ledereen die de basisschool heeft 
verlaten, kan deelnemen. Wil je je aanmelden of heb je tips? Kom langs in Het Markehuis of laat 
het ons weten via fitness@sgogrolloo.nl.

Samenwerking
In voorkomende gevallen, we hebben bijvoorbeeld onvoldoende spelers voor een team, wordt 
samengewerkt met buurtverenigingen zoals SVDB uit Ekehaar, Volleybal Vereniging Rolde en 
Voetbal Vereniging Rolder Boys.

Kader
Goed kader is voor SGO een belangrijke randvoorwaarde om sporters met plezier en op het 
gewenste niveau samen te laten sporten. We hebben hiervoor voortdurend aandacht. Het accent 
ligt hierbij op continue verbetering door begeleiding, opleiding, variatie in de trainingen. Maar ook 
door evaluatie met de leden, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren en door ons kader te 
waarderen.
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Heling & Partners BV
Aar 1

9406 GA Assen

 0592 - 39 46 46

 info@heling.nl

Heling & Partners is een arbeidsdeskundig, re-integratiedeskundig 

en bedrijfseconomisch adviesbureau. Wij zijn actief in letselschadezaken, 

AOV en in werkgever-werknemersituaties.

Kijk voor meer informatie op onze website:
WWW.HELING.NL



 
Aanmeldingsformulier 

Sportvereniging SGO Grolloo 
(grijze vlakken s.v.p. digitaal invullen, printen, ondertekenen en inleveren) 
 

Voornaam:       Achternaam:   
Straat:   Huisnummer:   
Postcode:   Woonplaats:   
Geboortedatum:   Geslacht: Man/Vrouw                     
Telefoonnummer:   E-mail:   
IBAN (bankrekeningnummer):    
Kenmerk machtiging (in te vullen door ledenadm): 
 
Meld zich hierbij AAN als lid van SGO per     voor: 
  Voetbal    Kabouter   Volleybal  
  Zaalvoetbal   Recreatievolleybal 
  7x7 voetbal   Gymnastiek    Turnen 
  Aerobic    Supportersvereniging 
  Loopgroep   Steunend lid/Donateur 
  Fitness 
 
Automatische incasso 
Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan SGO om doorlopende incasso-opdrachten 
wegens contributie te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan de bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SGO. 
Er wordt per half jaar geïncasseerd. De contributie voor zaalvoetbal, 7x7 voetbal en het papieren sportblad 
worden per jaar geïncasseerd. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u dit laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Privacybeleid 
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming [AVG] heeft SGO een privacybeleid 
vastgesteld. Dit privacybeleid richt zich in het bijzonder op de verwerking van persoonsgegevens (de manier 
waarop onze vereniging omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt, verzamelt en opslaat), waaronder 
de door u op dit aanmeldingsformulier ingevulde gegevens. Bent u bekend en akkoord met het privacybeleid 
van SGO (zie www.sgogrolloo  SGO  Privacy)? 
   Ja, ik ben bekend met het privacy beleid van SGO en ga akkoord met de verwerking van mijn  
 persoonsgegevens conform dit privacy beleid. 
 
Datum:   
 
Plaats:   Handtekening: 
 
Dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij: 
Bouwe de Boer, Voorstreek 8, 9444PE, Grolloo  (ledenadministratie) 
of verzenden naar: ledenadministratie@sgogrolloo.nl 
 

Sport: gezonde ontspanning door inspanning! 
 
Website: www.sgogrolloo.nl  (SGOGrolloo) 
 

Sporten bij SGO gebeurt op eigen risico. 



Activiteiten
Naast alle sportgebonden activiteiten organiseert SGO ook activiteiten zoals de aardappelactie, 
bloemenactie, oliebollenactie, Omloop Grolloo, snertloop en de gymnastiekuitvoering. Deze 
activiteiten organiseren we enerzijds om de saamhorigheid tussen de leden te vergroten. Het is 
uitermate gezellig om samen voor de vereniging bezig te zijn. Anderzijds dragen ze ook financieel 
bij om de contributie op een acceptabel niveau te houden. Kijk voor de contributiebedragen op de 
website https://sgogrolloo.nl/financiele-zaken-en-contributie/. 

Naast de terugkerende activiteiten hebben we in de loop van de jaren ook een aantal mooie 
eenmalige activiteiten georganiseerd. Zo was Grolloo in 2011 het eerste Olympische dorp van 
Nederland en zijn we van 2015 tot 2017 Sportdorp geweest. Uit deze activiteiten ontstaan altijd 
weer nieuwe ideeën, zoals een sportcarrousel en sportclinics. 

Sportblad
Wekelijks verschijnt het Sportblad waarin al het verenigingsnieuws te lezen is, en waarin ook 
verhalen, activiteiten, wetenswaardigheden van de diverse andere verenigingen in het dorp worden 
opgenomen. Het Sportblad is digitaal gratis te lezen, via de facebookpagina en de website van SGO. 
U kunt het blad ook per mail ontvangen via de nieuwsbrief.sportblad@sgogrolloo.nl.

Kortom, SGO is een bloeiende en veelzijdige sportvereniging, waar inspanning en ontspanning hand 
in hand samengaan. Wil je lid worden of heb je vragen, stel ze via secretaris@sgogrolloo.nl.
Uiteraard staat ook veel informatie op website.

www.sgogrolloo.nl
www.facebook.com/sgogrolloo
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Geschiedenis van de ijsvereniging 
De ijsvereniging Evenveen is opgericht in 1928. Om te kunnen schaatsen werd er gebruik gemaakt 
van de veenplassen Hoogeveld, Kronenkamp, Gommersveen en op de Drift (poort Berenkuil) en 
achter op de diek naar de Moere. De laatste twee plekken waren niet zo groot en de veenplassen 
hadden als nadeel dat het eerst flink moest vriezen voordat het ijs betrouwbaar was. In de jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog werd geprobeerd een baan aan te leggen op het perceel van de 
Boermarke in het Oostereind tussen de straatweg naar Papenvoort en het recreatiecentrum Kleine 
Moere. In en vlak na de Tweede Wereldoorlog bleef de situatie zoals hij was. Men schaatste op de 
veenplassen. In 1951 verhuisde de ijsbaan naar de Amerweg. 

Onze ijsvereniging heette tot 1951 ijsvereniging Grolloo en omstreken. De naam Evenveen is 
aangenomen toen de baan aan de Amerweg is aangelegd. Omstreeks 1900 was alles wat rechts van 
de Amerweg lag heideveld. Daar was toen een veenplas genaamd Het Evenveen. De ijsbaan is in 
2020 verhuisd naar onze nieuwe locatie aan de Vredenheimseweg (vlakbij het dorpshuis, school en 
de Berenkuil). 

Evenveen
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De ijsvereniging vandaag de dag
Na enkele nachten strenge vorst kunt u in ons mooie dorp Grolloo genieten op onze natuurijsbaan. 
Tijdens openingstijden van de ijsbaan is ook onze gezellige, verwarmde kantine geopend voor koek 
en zopie. Met fijne schaatsmuziek op de achtergrond staat niets een gezellige schaatstijd meer in 
de weg. ’s Avonds is de baan goed verlicht en ook gewoon geopend. Voor actuele openingstijdens 
en meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze Facebookpagina: ijsvereniging het Evenveen 
Grolloo of een mail sturen naar: evenveen@grolloo.com.

Een keer per jaar (de eerste zaterdag in juni) organiseren wij de IJzer voor IJs actie, 
wij halen oud-ijzer bij u op en de opbrengst komt ten goede van de ijsbaan. 

Het ijsbaanbestuur verwelkomt u graag op de ijsbaan. 
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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. Grolloo staat bekend om de motorsport, zo is natuurlijk Egbert Streuer een bekende 
(motorsport) naam uit Grolloo; hij werd driemaal Wereldkampioen (‘84, ‘85, ‘86). Zijn zoon 
Bennie Streuer werd in 2015 Wereldkampioen. Vroeger liep het TT parcours door Grolloo, een 
stratenparcours met de start in Rolde, via Borger, Schoonloo, Grolloo weer naar Rolde; Je kan dat 
nog zien aan de TT-route en dat er een TT-pitt stop van deze route in Grolloo ligt. Tegenwoordig 
wordt de TT op het circuit van Assen gehouden.

Onze eigen leden organiseren diverse toertochten, die van april tot en met oktober plaatsvinden.
De toertochten worden op zondag verreden, ongeveer 1 maal per maand. Ieder lid kan aangeven of 
hij zij een toertocht wil organiseren.  Een toertocht kan tussen de 150 en 250 km lang zijn en wordt 
uitgezet over mooie toer wegen; liefst iedere maand naar een andere windstreek. De start en finish 
is vaak in Grolloo, maar dat hoeft niet. Degene die de toertocht organiseert, bepaalt startpunt en 
eindpunt en zoekt een leuke lunchlocatie.

Motorclub HBG
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In augustus is de “Monstertocht”, een langere toertocht, voor vele leden is dit tevens de 
voorbereiding op het 4-daags motorweekend in september. Het motorweekend wordt 
vaak ergens in Duitsland gehouden. Naast motorrijden is ook hier gezelligheid erg belangrijk.
Het jaar wordt feestelijk afgesloten waarbij ook een uurtje wordt besteed aan de jaarvergadering.

De club staat garant voor plezier én gezelligheid in het motorrijden, waarbij men zelf de 
verantwoordelijkheid draagt voor zijn/ haar (rij)gedrag, maar we hebben zeker ook een 
aantal regels om te zorgen dat het samen rijden zo veilig mogelijk verloopt.

Ons motto is: “samen uit, maar zeker ook samen thuis”

Nieuwsgierig geworden naar onze club? Kom dan een keertje meerijden! 
Voor jou/jullie als nieuwe inwoner(s) van Grolloo is de 1e keer gratis. Je kunt informatie of een 
uitnodiging voor een toertocht opvragen via: homebasegrolloo93@gmail.com.
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Het C+B museum in Grolloo is in 2011 opgericht om de herinneringen aan de bandleden en muziek 
van Cuby & the Blizzards levend te houden. Het cultureel erfgoed van voorman Harry ‘Cuby’ Muskee 
wordt door het museum ook gebruikt en ingezet als inspiratiebron voor nieuwe generaties.

Het C+B museum draait op de inzet van tientallen vrijwilligers en wordt jaarlijks door enkele 
duizenden fans bezocht. Gemiddeld eens in de twee jaren is er een nieuwe expositie. Naast 
tentoonstellingen worden door het bestuur andere activiteiten georganiseerd zoals workshops, 
lezingen en optredens. Voorts wordt met andere musea, overheden en blues podia samengewerkt.
Het C+B museum ontvangt geen subsidie en is volledig onafhankelijk.  Het C+B museum is een uniek 
museum en men is altijd op zoek naar de steun van liefhebbers, die de bluesmuziek een warm hart 
toedragen. Als welkomstgeschenk ontvangt men een prachtig boek dat betrekking heeft op 
Cuby & The Blizzards.

Ontelbare mensen luisterden naar de muziek van Cuby & the Blizzards. Ze verdrongen zich voor de 
podia, stonden voor de deuren van de kleedkamers of reisden de band achterna naar verre oorden.
De inwoners van Grolloo zijn van harte welkom om het museum te bezoeken en/of als Vriend van 
het museum deel te nemen aan de diverse activiteiten. Zij kunnen het museum steunen door 
jaarlijks de nieuwe themavoorstellingen te bezoeken en door Vriend van het C+B museum te worden 
voor slechts € 19,50 p.p. of € 30,00 per stel. Het museum is op beperkte tijden open. Zie voor 
openingstijden de website. 

C+B museum Grolloo
Voorstreek 4 | 9444PE Grolloo | 0592-269917
info@cubymuseumgrolloo.nl
Zie ook: www.cubymuseumgrolloo.nl

Cuby & The Blizzards Museum, 
Grolloo
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Gehele jaar verkoop van

Rolderstraat 5, Grolloo (06-15163636)
Melkvee en akkerbouwbedrijf Jobing-Buurman     

✓ Verse melk via onze 
 Melktap Grolloo 
✓ Rundvleespakketten 
 van eigen Hereford 
 en Angus vleeskoeien
✓ Eieren

Seizoensverkoop:
✓ Aardappelen 
✓ Uien 
✓ Courgettes
✓ Sierkalebassen
✓ Zonnebloemen

Tevens rondleidingen over de 
boerderij op afspraak



▶

D
onateurs van 
Crescendo

Iedereen kan een vriend gebruiken, zo ook Crescendo. D
oor 

steun van onze vrienden blijven w
ij bestaan en bieden w

ij 
iedereen de kans om

 m
uziek te m

aken in een gezellige club. 
W

ord ook donateur en help Crescendo om
 de belevenis van 

m
uziek door te geven aan (klein)kinderen en uzelf!

M
achtigingskaart

O
ndergetekende,

N
aam

 __________________________________________________________ m
/v

Adres _______________________________________________________________

Postcode ___________________________________________________________

W
oonplaats ________________________________________________________

E-m
ail ______________________________________________________________

w
il graag donateur w

orden en m
achtigt hierbij M

uziekvereniging 

Crescendo Grolloo tot w
ederopzegging het volgende bedrag  

van IBAN
: ___________________________________________________________  

af te schrijven:

  D
atum

 _______________________________________

H
andtekening ______________________________________________________

 Stuur deze kaart naar:
M

uziekvereniging Crescendo • Schoonloërstraat 7 • 9444 PN
 Grolloo

0
 Ik ben alleenstaand en betaal € 5,- per jaar

0
 W

ij hebben een m
eer-persoonshuishouden

    en betalen € 10,- per jaar

0 ▶
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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.

In 2005 zijn wij gestart met blokfluitlessen in Grolloo. Deze lessen worden na schooltijd gegeven. 
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 deze instrumenten biedt de vereniging aan. De leerlingen krijgen hierbij de mogelijkheid 
om diploma’s te halen. Hierdoor bestaat Crescendo inmiddels uit een A-orkest, een B- orkest 
(de leerlingen; Jeugdorkest Eigenwies), C- orkest (de jongste leerlingen; Dapper) en een D- orkest 
(de blokfluitleerlingen).

Het A-orkest repeteert op woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in Het Markehuis.
Het leerlingen-orkest repeteert op vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. 

Heeft u interesse om een instrument te leren spelen 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. 

Zie voor meer informatie onze site: www.crescendogrolloo.nl
Facebook: www.facebook.com/crescendogrolloo.nl
Instagram: www.instagram.com/crescendogrolloo/?hl=nl

Muziekvereniging “Crescendo”

AANMELDFORMULIER



De gemengde Zangvereniging “Vriendenkring” is sinds 1920 actief in Grolloo. 
Er wordt iedere donderdagavond met veel enthousiasme gezongen door zo’n 35 tot 40 leden.

Een paar keer per jaar wordt er ergens een concert gehouden, zoals het Herfstconcert in het 
Markehuis, met de kerst in een verzorgingshuis in Rolde en in het kerkje in Grolloo en verder als er 
zich iets aandient.

Er is een gezellige en betrokken sfeer, waarbij er aan de ene kant intensief liederen worden 
ingestudeerd en er aan de andere kant tijd is voor een grapje en gezelligheid.

Het repertoire wat over het algemeen gezongen wordt is zeer divers, van modern tot klassiek en er 
wordt in alle mogelijke talen gezongen. Enkele voorbeelden uit ons huidige repertoire zijn: 
Moonriver, Drents, Rosmarin, King all Glorius, Hé kleine meid, etc.
 
De wekelijkse repetities vinden plaats op donderdagavond in het Markehuis 
van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Het koor is aangesloten bij de Bond van Koren in Drenthe.
Wilt u mee zingen of ons steunen door een jaarlijkse donatie neem dan contact op!

Meer informatie vindt u op:
www.grolloo.com/verenigingen/vriendenkring-zangvereniging.html

Zangvereniging “Vriendenkring”

VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
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  Ekehaar  •  Hooghalen  •  Appelscha

• NIEUWBOUW

• VERBOUW

• ONDERHOUD

• CONSTRUCTIEWERK

WWW.STOFFERS.NL
BEL: 0592 – 389 314 OF MAIL: INFO@STOFFERS.NL
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Zoals bijna ieder dorp en iedere stad heeft  ook Grolloo een toneelvereniging. 
De off iciële 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. De laatste 
jaren worden er voornamelijk kluchten of blijspelen opgevoerd. Meestal wordt een aantal rollen in 
het Drentse dialect gespeeld, gecombineerd met Nederlandstalige rollen. Dat zorgt voor een mooi 
contrast en leuke typetjes.

De repetities vinden plaats vanaf oktober (een keer per week op dinsdagavond). De jaarlijkse 
uitvoering houden we in januari of februari in café Hofsteenge te Grolloo.

Het ledenbestand van TOG bestaat momenteel uit zo’n 12 personen. Daarnaast zijn er een regisseur 
en een souff leur en het grimeren wordt door twee daarin getrainde leden gedaan. Het bouwen van 
de decors en het aankleden van het toneel doen de leden samen.

Heb je zin de gelederen van TOG te komen versterken, dan kun je contact opnemen met een van 
de bestuursleden. Kijk je liever naar toneel dan dat je erop staat, dan ben je natuurlijk van harte 
welkom op de jaarlijkse uitvoering. Nadere aankondiging hiervan zal in het sportblad, via aff iches 
en social media plaatsvinden. 

Toneelvereniging 
Tot Ons Genoegen
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Contactadressen

CONTACTADRESSEN
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Boermarke 
boermarke@grolloo.com

www.grolloo.com/verenigingen/boermarke

C+B museum Grolloo
Voorstreek 4

9444 PE Grolloo

Telefoon: 0592-269917

info@cubymuseumgrolloo.nl

www.cubymuseumgrolloo.nl

Dorpscoördinator
dorpscoordinator@grolloozorgt.nl

Telefoon: 06-36511015

Grolloo Zorgt
voorzitter@grolloozorgt.nl 

Impuls-Welzijn 

Schoolstraat 1 

9461 AB Gieten 

Telefoon: 0592-245924 

info@impulsaaenhunze.nl

www.impulsaaenhunze.nl

Jeugdsoos Grolloo 
www.facebook.com/Jeugdsoosgrolloo/

Motorclub “Home Base Grolloo” 
Telefoon: 0599-287223 

homebasegrolloo93@gmail.com

www.grolloo.com/verenigingen/mc-home-base-grolloo

Muziekvereniging “Crescendo” 
secretaris@crescendogrolloo.nl

www.crescendogrolloo.nl

Natuurijsvereniging “Het Evenveen” 
evenveen@grolloo.com

www.grolloo.com/verenigingen/ijsvereniging-het-evenveen

Openbare Basisschool “De Drift” 
De Pol 4a 

9444 XE Grolloo

Telefoon: 0592-501480

drift@primah.org

www.obsdedrift.nl
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Protestanse Gemeente 
Grolloo-Schoonloo 
Hoofdstraat 19

9444 PA Grolloo

protkerk@grolloo.com

www.grolloo.com/onze-kerk

Sportvereniging Grolloo en Omstreken 
secretaris@sgogrolloo.nl

supportersvereniging@sgogrolloo.nl

www.sgogrolloo.nl

Stichting “Het Markehuis” 
De Pol 4

9444 XE Grolloo

Telefoon: 0592-501307

secretariaat@markehuis.nl

www.markehuis.nl

Toneelvereniging “Tot Ons Genoegen” 
secretaris@toggrolloo.nl

www.toggrolloo.nl

Uitvaartvereniging Grolloo e.o. 
uitvaartgrolloo@msn.com

www.uitvaartvereniginggrolloo.nl 

Vereniging Dorpsbelangen 
Grolloo en Omstreken 
secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl

www.dorpsbelangengrolloo.nl

www.grolloo.com

Vereniging voor Volksvermaken 
secretaris@volksvermakengrolloo.nl

www.volksvermakengrolloo.nl

Welzijn Ouderen Grolloo e.o. 
wogeo@grolloo.com

www.grolloo.com

Zangkoor “Vriendenkring” 
vriendenkring@grolloo.com

www.grolloo.com/verenigingen/vriendekring-zangvereniging



TIEMS 
Service en Onderhoud

Neem voor vrijblijvend advies contact op met:
Henk Tiems
06 30 68 85 45
info@tiemsserviceenonderhoud.nl

Het vertrouwde gezicht voor al uw
installatietechnische werkzaamheden en onderhoud

Middenstreek 7
9444 PG Grolloo 

06 14 64 69 95
 

info@katrieneggens.nl
www.katrieneggens.nl

TRAINING & COACHING 
 

Timemanagement
Focusmanagement

Aandachtsmanagement

"Het gaat niet om tijd maar om aandacht"
 

               
Voetzorg en Fysiotherapie Grolloo
pedicure / fysiotherapie / sportmassage

Marion en Hans van Boven
Amerweg 24
9444PD Grolloo

afspraken tel: 06-83611414   ook bij u thuis  

www.voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl

www.grannyjpetwear.com

Sjef vi
ndt

dat ze
ker!

• Bandana’s
• Catnaps
• Halsbanden

Bezoek onze website

Check it out!



GROLLOOBOKS 55

CONTACTADRESSEN

Ondernemers in Grolloo
en omstreken

Ondernemingen in Grolloo en omstreken E-mailadres

Papier Store info@papier-store.nl

Bouwservice Albert Jansen info@bouwservicealbertjansen.nl

Mts Jobing Buurman mts.jobing@outlook.com

Alien's boeketterie info@aliensboeketterie.nl

Akkerbouwbedrijf Tolner tolner@zonnet.nl  a.j.tolner@gmail.com

Kapster Anita anitadilling@live.nl

Pots-de echte bakker info@bakkerijpots.nl

Taxatiebureau Bart Ek info@taxatiebureaubartek.nl

NH Automatiseringsdiensten bas.emmens@nh-automatiseringsdiensten.nl

Autoservice Lunsing info@autoservicelunsing.nl

Bob Roukes Schilderwerken schildersbedrijf-bobroukes@desuyderhof.nl

Garage Buisman info@garagebuisman.nl

Stichting C+B info@cubymuseumgrolloo.nl

MrsHooked info@mrshooked.nl     broncarla1@gmail.com

Groenten uit Grolloo corinevanderheide@gmail.com

Café Restaurant Gerrie info@cafe-restaurant-gerrie.nl

Café Restaurant Hofsteenge info@hofsteengegrolloo.nl

Yogazenses info@yogazenses.nl / yogazenses@gmail.com

Atelier David Kerkhof kerkhofd@gmail.com



Ondernemingen in Grolloo en omstreken E-mailadres

Eline's Hondentrimsalon elineroukes@gmail.com

Joytime Grolloo groepsactiviteiten / Klimpark info@joytime.nl

E. Hadders Grondverzet info@ehaddersgrondverzet.nl

Instituut Klankkleur info@klankkleur.nl

Poelman juridisch advies erikpoelman1@gmail.com

Reinders Installatietechniek info@reindersinstallatietechniek.nl

Studio Keur info@studiokeur.nl

Kingma Fluitenbouwers info@kingmaflutes.com

Dierenpension "de open ruimte" info@dierenpensiondeopenruimte.nl

Manege Knollegruun info@knollegruun.nl

B&B Suyderhof info@desuyderhof.nl 

KDV bij Ot en Sien info@bijotensien.nl

Rietdekkersbedrijf Geert Harms info@rietdekkersbedrijfgeertharms.nl

Techniko g.oosting@techniko.nl

Gibu Info@gibu.nl

Sportprijzen Hacom info@hacomassen.nl  

Voetzorg en fysiotherapie Grolloo info@voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl

Wijnkoperij Streuer info@wijnkoperijstreuer.nl

Stoffers bouwbedrijf b.v. info@stoffers.nl

Tiems Service en Onderhoud htiems@delta.nl

Katrien Eggens, Training en Organizing info@katrieneggens.nl

Drukkerij Kerkhove kerkhove.druk@planet.nl

Administratiekantoor SLS info@administratiekantoorsls.nl

J-Sketch, grafisch ontwerp en webdesign info@j-sketch.nl

CONTACTADRESSEN
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Ondernemingen in Grolloo en omstreken E-mailadres

Prefab strobouw Maters Consultancy kristianmaters@gmail.com

Granny J Petwear info@grannyjpetwear.com

Dierenarts praktijk Beilen praktijk@dapbeilen.nl

1000pootJet j.fokker@ziggo.nl

Hotel De Lindenhof welkom@lindenhof-grolloo.nl

De Theatermaakster marietteberbee@detheatermaakster.nl

Kapsalon Janny info@kapsalonjanny.nl

Hoveniersbedrijf Martin Jansen hovjansen@home.nl

Administratie en belastingdeskundigen info@oostra-partners.nl

Welkoop Marwijksoord Marwijksoord@welkoop.com

Bouwbedrijf Enting BV info@bouwbedrijfenting.nl

Rabobank Assen en Noord-Drenthe Sponsoring@assen-nd.rabobank.nl

Hoveniersbedrijf BTS info@hoveniersbedrijf-bts.nl

Reisburo Rolde info@reisburorolde.nl

Lekker Makkelijk Grolloo lekkermakkelijkgrolloo@gmail.com

Heling en Partners info@heling.nl

Rick Oldejans Haardhout info@oldejanshaardhout.nl

Hondenschool Robin renhvanurk@ziggo.nl

Boerhaarshoeve, groepsaccomodaties en groepsuitjes info@boerhaarshoeve.nl

Bed en Breakfast Kalverhemsheugt info@kalverhemsheugt.nl

Orion Industrie Services info@oriondiensten.nl

Vakgarage Dijkstra vakgaragedijkstra@dds.nl

Landgoed de Berenkuil info@berenkuil.nl

Totaalwas email@totaalwas.nl



Ondernemingen in Grolloo en omstreken E-mailadres

Sipma Transport BV info@sipma.nl

Pedicure en manicure tejavenema@hotmail.com

Landgoed De Dodshoorn info@landgoeddedodshoorn.nl

Stal Vredenheim wilmabrinkman@hotmail.com

YD Effect info@yd-effect.nl

Rijschool Alkema info@autorijschoolalkema.nl

Autobedrijf De Haan info@dehaanautobedrijf.nl

Het Markehuis secretariaat@markehuis.nl

Interglas & houten vloeren info@interglasrolde.nl

de zonnepanelen installateur info@ dezonnepaneleninstallateur.nl

Landgoed Mariahoeve natuurcamping info@mariahoeve-papenvoort.nl

Stal Haikens, opfokstal en pension info@stalhaikens.nl

CONTACTADRESSEN
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MARKEHUIS: 

DORPSHUIS WAAR JE JE THUIS VOELT

ONTMOETING SPORT
SPEL MUZIEK

ZANG FITNESS YOGA

CULTUUR WELZIJN

www.markehuis.nl

secretariaat@markehuis.nl

voor meer informatie > 



CAFÉ RESTAURANT
HOFSTEENGE

Grolloo
Lunch
Diner
Borrel & Bites
Terras
Bruiloften
Verjaardagen
Recepties
Vergaderingen
BBQ binnen & buiten
Kegelbanen
Verwarmd biljart
Ruime parkeerplaats
Catering

Hoofdstraat 11 - Grolloo - 0592-501226
www.hofsteengegrolloo.nl



Voor ambachtelijk lekker, gezellig 
én betaalbaar eten en drinken!

Van woensdag t/m maandag vanaf 10:00 uur geopend.
In juli en augustus zijn wij 7 dagen per week geopend!

Hoofdstraat 15 • 9444 PA Grolloo • 0592 50 14 71

www.cafe-restaurant-gerrie.nl

Lunch

Diner

Koud/warm buffet

Hapjesbuffet

Verjaardag

Frites/snacks (afhalen)

Softijs (het gehele jaar door)

Tourist info folderpunt

Oplaadpunt voor fietsen





Grolloo

Marwijksoord

Papenvoort

Vredenheim

N376

N376

N376

N857

N857

N857

Schoonloërstraat

Schoonloërstraat

Schoonloërstraat

Rolderstraat

d

M
arw

ijksoord

Hoofdstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Papenvoort

Papenvoort

Papenvoor

Klaassteenweg

Klaassteenweg

Zuiderstraat

Hogeveldweg

Hogeveldweg

Vredenheim

Vredenheim

Vredenheim

Oostereind

Oostereind

Oostereind

Oostereind

nde

Veldweg

Veldweg

Amerweg

weg

Amerweg

Wegvo
or

 d
e 

Bi
nn

en
ve

ld
en

Weg voor de Binnenvelden

De Halkenbroeken

D
e 

H
al

ke
nb

ro
ek

en

De Halkenbroeken

W
ar

m
en

bo
ss

en
w

eg

W
ar

m
en

bo
ss

en
weg

Vredenheimseweg

Vredenheimseweg

Rendierjagerw
eg

Rendierjagerw
eg

Hoornse Bulten

He
t B

in
ne

nv
el

d

Weg naar A

men

Koestukkenweg

Koestukkenweg

H
eet lagendijk

Tienm
aatsw

eg

Tienm
aatsw

eg

Tienm
aatsw

eg

Tienm
aatsweg

Tienmaatsweg

Rolderstraat
Noorderesw

eg

Noorderesw
eg

Midden streek

Meerkampsweg

dylaan

Heetharen

Boerhaarsweg

Uter
ingsw

eg

Ut
er

in
gs

we
g

Uteringsweg

endijk

Soartendijk
Soartendijk

Soartendijk

Bo
sm

aa
ts

w
eg

Bosm
aatsw

eg

Voorstreek

Rolderveld

Rolderveld

Rolderveld

Pa
pe

nv
oo

rt

Papenvoort

De
 M

in
ha

ar

Oosterpad

O
osterpad

Ho
lte

nw
eg

nklaan

El
pe

rw
eg

De Lagen

De Lagen

slaan

Am
er

we
g

De Pol

Blankeveen

Kr
an

ek
am

pe
n

Blankeveen

Hogeveldheide

De Grote
Moere

Internaat
Papenvoort

Grollerholt

An
de

rs
ch

eD
iep

Am
erdiep

rd
ie

p

Grolloërdiep

Am
er

di
ep

Am
er

di
ep

Andersche Diep

Midden-Drenthe

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Borger-O
doorn



EkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaarEkehaar

ElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooElderslooEldersloo

NijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlandeNijlande

SchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchievenSchieven

AnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreepAnreep

RoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRoldeRolde
333333333333333333333333333333

N33
RiRiRiRiRiRijjjkskskskskskskskskskswwwwwwwwwweggg N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N333333

RiRiRiRiRiRijjjksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33ksweg N33

NNNNNijlijlijlijla
nnnndddddddeerrrrrss

tttttttrrrrrraarar aatttttt

KKKKKKKllaaasste
sste
sste
sste
sste
sste
sste
sste
sste
sste
ssteenweg

nweg
nweg
nweg
nweg
nweg
nweg
nweg
nweg

KlKlKlKlKlKlKlKlaasstasstasstasstasstasstasstasstassteeenwegenwegenwegenwegenwegenwegenwegenwegenweg

AAAAnnnnnrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersrepersreperstttttttrrrrraarar aatttt

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oof

H
oofddddd

H
oofd

H
oof

stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
straaatttt

EEldddddersl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

rsl
oo

AAAAAAAAAAnrnrnrnrnrnrnrnrnreeeppp

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzrrzr eeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrdddddddiepiep

chap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentscchap Drentschhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aae Aa
Nooitgedacht

Schoonloo

Ekehaar

Grolloo

Balloo

Rolde

Elp

Marwijksoord

Ellertshaar

Papenvoort

Vredenheim

Eldersloo

Geelbroek

Nijlande

Schieven

Westdorp

Eleveld

Anreep

Deurze

Amen

Assen

Gieten

Gasselte

Gasselte

Rolde
33

Rolde
33

N33

N33

N33

N

N34

N374

N374

N374

N376

N376

N376

ING

N857

N857

N857

Rijksweg N33
Rijksweg N33

Ir. 

Westdorperstraat

Schoonloërstraat

Schoonloërstraat

Sc
ho

on
lo

ër
we

g

Schoonloërw
eg

Borgerveldweg

Borgerveldweg

Rolderstraat

M
arw

ijksoord

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Elperstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Rolderhoofdweg

Rolderhoofdweg
Europaw

eg
-O

os
t

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Asserstraat

Asserstraat

Papenvoort

Papenvoort

Z.
Oranjekanaal N.Z. Oranjekanaal N.Z.

Schoonloërstraat

Nijla
nders

traat

Borg erd
er

st
ra

at

Provincialeweg

Provincialew

Pe
lik

aa
ns

tra
at

Klaassteenweg

Klaassteenweg

Anreperstraat

Schoolstr

Ka
na

al
st

ra
at

Gieterstraat

Diepstr
oeten

Ho

H
oofdstraat

Hogeveldweg

Dorpsstr

Vredenheim

Oostereind

Oostereind

Oosth
ale

n

Hem
m

enw
eg

Giet

Eldersl
oo

Sc
hi

ev
en

Halerweg

Veldweg

Veldweg

Amerweg

Amerweg

Amerweg

N
ijend

Nijend

Anreep

Br
in

k

Amen

Amen

Amen

Boswachterij
Schoonloo

Boswachterij
Grolloo

Hingsteveen

't Gasselterveld

stroeten

Zandput

Hogeveldheide

Elper Westerveld

Meindersveen

Grote Kamp

Am
er

di
ep

Deurzerdiep

Ka
na

al
 B

ui
ne

n 
Sc

ho
on

oo
rd

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Borger-O
doorn

Borger-O
doorn

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Nationaal Landschap Drentsc
he A

a

Nooitgedacht

Schoonloo

Ekehaar

Grolloo

Balloo

Rolde

Elp

Marwijksoord

Ellertshaar

Papenvoort

Vredenheim

Eldersloo

Geelbroek

Nijlande

Schieven

Westdorp

Eleveld

Anreep

Deurze

Amen

Assen

Gieten

Gasselte

Gasselte

Rolde
33

Rolde
33

N33

N33

N33

N

N34

N374

N374

N374

N376

N376

N376

ING

N857

N857

N857

Rijksweg N33
Rijksweg N33

Ir. 

Westdorperstraat

Schoonloërstraat

Schoonloërstraat

Sc
ho

on
lo

ër
we

g

Schoonloërw
eg

Borgerveldweg

Borgerveldweg

Rolderstraat

M
arw

ijksoord

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Elperstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Rolderhoofdweg

Rolderhoofdweg
Europaw

eg
-O

os
t

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Asserstraat

Asserstraat

Papenvoort

Papenvoort

Z.
Oranjekanaal N.Z. Oranjekanaal N.Z.

Schoonloërstraat

Nijla
nders

traat

Borg erd
er

st
ra

at

Provincialeweg

Provincialew

Pe
lik

aa
ns

tra
at

Klaassteenweg

Klaassteenweg

Anreperstraat

Schoolstr

Ka
na

al
st

ra
at

Gieterstraat

Diepstr
oeten

Ho

H
oofdstraat

Hogeveldweg

Dorpsstr

Vredenheim

Oostereind

Oostereind

Oosth
ale

n

Hem
m

enw
eg

Giet

Eldersl
oo

Sc
hi

ev
en

Halerweg

Veldweg

Veldweg

Amerweg

Amerweg

Amerweg

N
ijend

Nijend

Anreep

Br
in

k

Amen

Amen

Amen

Boswachterij
Schoonloo

Boswachterij
Grolloo

Hingsteveen

't Gasselterveld

stroeten

Zandput

Hogeveldheide

Elper Westerveld

Meindersveen

Grote Kamp

Am
er

di
ep

Deurzerdiep

Ka
na

al
 B

ui
ne

n 
Sc

ho
on

oo
rd

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Borger-O
doorn

Borger-O
doorn

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Nationaal Landschap Drentsc
he A

a

AAAAAAAAAAmmmmmmmennnnn

AAAAAAAAAAAmen
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men
men

De GrollooBoks is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Provincie Drenthe.
© 2021 Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken.

Nooitgedacht

Schoonloo

Ekehaar

Grolloo

Balloo

Rolde

Elp

Marwijksoord

Ellertshaar

Papenvoort

Vredenheim

Eldersloo

Geelbroek

Nijlande

Schieven

Westdorp

Eleveld

Anreep

Deurze

Amen

Assen

Gieten

Gasselte

Gasselte

Rolde
33

Rolde
33

N33

N33

N33

N

N34

N374

N374

N374

N376

N376

N376

ING

N857

N857

N857

Rijksweg N33
Rijksweg N33

Ir. 

Westdorperstraat

Schoonloërstraat

Schoonloërstraat

Sc
ho

on
lo

ër
we

g

Schoonloërw
eg

Borgerveldweg

Borgerveldweg

Rolderstraat

M
arw

ijksoord

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Elperstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Rolderhoofdweg

Rolderhoofdweg
Europaw

eg
-O

os
t

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Asserstraat

Asserstraat

Papenvoort

Papenvoort

Z.
Oranjekanaal N.Z. Oranjekanaal N.Z.

Schoonloërstraat

Nijla
nders

traat

Borg erd
er

st
ra

at

Provincialeweg

Provincialew

Pe
lik

aa
ns

tra
at

Klaassteenweg

Klaassteenweg

Anreperstraat

Schoolstr

Ka
na

al
st

ra
at

Gieterstraat

Diepstr
oeten

Ho

H
oofdstraat

Hogeveldweg

Dorpsstr

Vredenheim

Oostereind

Oostereind

Oosth
ale

n

Hem
m

enw
eg

Giet

Eldersl
oo

Sc
hi

ev
en

Halerweg

Veldweg

Veldweg

Amerweg

Amerweg

Amerweg

N
ijend

Nijend

Anreep

Br
in

k

Amen

Amen

Amen

Boswachterij
Schoonloo

Boswachterij
Grolloo

Hingsteveen

't Gasselterveld

stroeten

Zandput

Hogeveldheide

Elper Westerveld

Meindersveen

Grote Kamp

Am
er

di
ep

Deurzerdiep

Ka
na

al
 B

ui
ne

n 
Sc

ho
on

oo
rd

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Borger-O
doorn

Borger-O
doorn

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Nationaal Landschap Drentsc
he A

a

Nooitgedacht

Schoonloo

Ekehaar

Grolloo

Balloo

Rolde

Elp

Marwijksoord

Ellertshaar

Papenvoort

Vredenheim

Eldersloo

Geelbroek

Nijlande

Schieven

Westdorp

Eleveld

Anreep

Deurze

Amen

Assen

Gieten

Gasselte

Gasselte

Rolde
33

Rolde
33

N33

N33

N33

N

N34

N374

N374

N374

N376

N376

N376

ING

N857

N857

N857

Rijksweg N33
Rijksweg N33

Ir. 

Westdorperstraat

Schoonloërstraat

Schoonloërstraat

Sc
ho

on
lo

ër
we

g

Schoonloërw
eg

Borgerveldweg

Borgerveldweg

Rolderstraat

M
arw

ijksoord

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Elperstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Borgerderstraat

Rolderhoofdweg

Rolderhoofdweg
Europaw

eg
-O

os
t

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Rolderstraat

Asserstraat

Asserstraat

Papenvoort

Papenvoort

Z.
Oranjekanaal N.Z. Oranjekanaal N.Z.

Schoonloërstraat

Nijla
nders

traat

Borg erd
er

st
ra

at

Provincialeweg

Provincialew

Pe
lik

aa
ns

tra
at

Klaassteenweg

Klaassteenweg

Anreperstraat

Schoolstr

Ka
na

al
st

ra
at

Gieterstraat

Diepstr
oeten

Ho

H
oofdstraat

Hogeveldweg

Dorpsstr

Vredenheim

Oostereind

Oostereind

Oosth
ale

n

Hem
m

enw
eg

Giet

Eldersl
oo

Sc
hi

ev
en

Halerweg

Veldweg

Veldweg

Amerweg

Amerweg

Amerweg

N
ijend

Nijend

Anreep

Br
in

k

Amen

Amen

Amen

Boswachterij
Schoonloo

Boswachterij
Grolloo

Hingsteveen

't Gasselterveld

stroeten

Zandput

Hogeveldheide

Elper Westerveld

Meindersveen

Grote Kamp

Am
er

di
ep

Deurzerdiep

Ka
na

al
 B

ui
ne

n 
Sc

ho
on

oo
rd

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Borger-O
doorn

Borger-O
doorn

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Nationaal Landschap Drentsc
he A

a


