
 

VERSLAG 22 mei 2018 Bijeenkomst Grolloo Totaal in Het Markehuis 
 
 
 
 
 

Aanwezig/afwezig: 

• OBS De Drift afmelding Joop Hakse  
• SGO afmelding Richard Heling en Annemay 

Bock  
• HBG uitnodiging naar Diana Needleworks 

i.p.v. Jan Hidding (Diana heeft later contact 
opgenomen- secr.) 

• Afmelding van de Jeugdsoos 
• Afwezig zonder kennisgeving: 

o Welzijn Ouderen 
o IJsvereniging Het Evenveen 
o Boermarke Grolloo 

 
 
 
  

Naam Namens 

Roel-Poppe Lubbers Oudervereniging OBS De Drift 

  Hippisch Holtrijk 

Janette Meems Vereniging voor Volksvermaken 

Corine van der Heide Vereniging voor Volksvermaken 

Kristian Maters Oudervereniging OBS De Drift 

Piet Wieldraaijer Supportersvereniging SGO 

Harry Krans Grolloo Totaal 

Marinus Moek Toneelvereniging TOG 

Roelof Kiers Toneelvereniging TOG 

  Protestantse Kerk 

Henk Zeelenberg Grolloo Totaal 

  Muziekvereniging Crescendo 

Ina Reinders Toneelvereniging TOG 

  Markehuis 

Tinie Klaasens Zangvereniging Vriendenkring 

Sabe Scheffers Zangvereniging Vriendenkring 

Frida Lubbers VDGO Dorpsbelangen 

  Hippisch Holtrijk 

Alie Jobing VDGO Dorpsbelangen 

Hilbert Stel VDGO Dorpsbelangen 

  SGO Sportvereniging 



 
 
  

1. Opening 
a. Hilbert opent de vergadering en vertelt over het doel en de opzet van de avond. 

Het is al weer twee jaar geleden dat we een bijeenkomst hebben gehad met de leden van Grolloo 
Totaal (GT). Voor wie het niet weet, GT is een samenwerking tussen de leden op het gebied van 
materialen, kennis, dorpsagenda, archief en het dorpsportaal www.grolloo.com. 

 
GT is een werkgroep onder de vlag van VDGO. De werkgroepleden zijn Henk Zeelenberg en Bertus 
Reinders. Harry Krans zal door Henk worden ingewerkt. De werkgroep verzorgt (wekelijks/maandelijks) 
de volgende zaken: 

 De z.g. welkomborden bij de grotere ingangen van Grolloo 

 Het archief in de kelder van het Markehuis 

 De opslagruimte voor attributen en groot materiaal in de schuur van de Berenkuil 

 De website grolloo.com 

 De activiteitenkalender 

Werkgroep: 

 Henk Zeelenberg 

 Harry Krans 

 Bertus Reinders 

Op de website is het e.e.a. te lezen over GT. Hier zijn ook de verslagen in te zien van de laatste 
besprekingen. 
https://www.grolloo.com/verenigingen/grolloo-totaal/grolloo-totaal-info.html 
https://www.grolloo.com/downloads/gt/verslagGT2016.pdf 

2. Vaststellen agenda 
a. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Ingekomen post, mededelingen 
a. Enkele verenigingen hebben zaken ingebracht voor deze bespreking en deze zullen later worden 

behandeld. 
b. De koffie en een consumptie na afloop zijn voor rekening van VDGO. 
c. Buiten de meldingen van afwezigheid zijn er verder geen mededelingen. 

4. Terugblik, stand van zaken sinds laatste vergadering 
a. Welkomstborden, opslag, etc. door Henk Zeelenberg 

I. Henk vertelt over de locatie van het bord aan de noordzijde van Grolloo. Hij heeft onlangs het 
bord verplaatst, maar is niet gelukkig met de huidige plaats. Voorgesteld wordt het bord te 
plaatsen in de buurt van het informatiepaneel bij de rotonde. (Dit is inmiddels gebeurd en het 
lijkt een betere plaats – secr.) 

II. De reclame op de borden levert VDGO een leuke bijdrage per jaar op. 
b. Introductie Harry Krans 

I. Henk verzorgt al jaren de werkzaamheden rond het paasvuur. Het organiseren van de 
vrijwilligers en het begeleiden van de bouw. Hij heeft Harry Krans bereid gevonden hem te 
ondersteunen met het doel dat Harry de werkzaamheden van Henk gaat overnemen. Daarnaast 
is het verzorgen van de welkomstborden en dus ook het aanpassen en plaatsen van de borden 
voor het aankondigen van de activiteiten, een van de dingen waar Harry zich mee bezig gaat 
houden. 

https://www.grolloo.com/downloads/gt/verslagGT2016.pdf


 
 
  

c. Website, activiteitenkalender, archief door Bertus Reinders 
I. De website wordt meer en meer een zo genaamde portal, een site waar je door middel van een 

link op de website van de verenigingen terecht komt. 
II. Een van de belangrijkste onderdelen is de activiteitenkalender. En juist daar vraagt Bertus meer 

aandacht voor. Hij haalt zelf informatie uit het sportblad en verwerkt dit, maar zag liever dat 
verenigingen de activiteitenkalender een centralere rol zouden geven. Vooral bij het later 
aanpassen van data is een tijdige melding van belang. Een oproep dus aan de verenigingen in 
het dorp de kalender op een juiste wijze te gebruiken. 

III. Het archief (dorpshuis en schuur) bevat op dit moment enkele kasten met spullen van 
verenigingen die slapend, danwel opgeheven zijn. Deze spullen staan ter beschikking van de 
overige verenigingen. Documenten etc. zullen worden opgeslagen, zolang er ruimte beschikbaar 
is. 

5. Middelen of goederen 
a. Er is een lijst met goederen te vinden onder Grolloo Totaal op grolloo.com. Voorgesteld wordt een 

nieuwe lijst samen te stellen. Dit actiepunt kan wellicht meegenomen worden tijdens een NL-Doet actie. 
b. Verenigingen kunnen gebruikmaken van de beschikbaar gestelde goederen van een andere vereniging. 

Dit altijd in overleg met die vereniging. Het is aan de verenigingen of hier al dan niet een vergoeding 
tegenover moet staan. 

6. Archief en opslagruimte  
a. Onderhoud locatie Vredenheim 

I. De opslagruimte in de schuur is een grote uitkomst voor de verenigingen. Deels slaan we ook 
spullen op in de rest van de schuur. Hier dienen we wel aandacht aan te besteden. Zo staan er 
zaken die opgeruimd kunnen worden. Bertus stelt voor dat we in 2019 een NL-Doet actie gaan 
inplannen en dat de gebruikmakende verenigingen zorgen voor vrijwilligers. Tijdens deze actie 
kan dan ook een overzicht van de beschikbare materialen en goederen worden gemaakt. De 
aanwezigen lijkt dit een goed idee. 

b. Bedankje Berenkuil 
I. Bertus vraagt de VDGO te zorgen voor het jaarlijkse bedankje in de vorm van een taart voor De 

Berenkuil. Hilbert zegt toe hiervoor te zorgen. 

7. Secretariaten 
a. Als bijlage bij de agenda is de secretariatenlijst gevoegd. Bertus onderhoud deze lijst, maar krijgt niet de 

gewenste informatie. Een bijgehouden lijst kan belangrijk zijn voor nieuwe inwoners of voor mensen die 
van buitenaf contact willen hebben met een vereniging. Het is dus aan de verenigingen te zorgen voor 
de juiste informatie. Bij dezen nogmaals de oproep de lijst te controleren en eventuele wijzigingen te 
melden. De lijst wordt ook weer als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

8. Jaarlijkse bijdrage 
a. Contributie GT  

I. De vergadering stelt deze ongewijzigd vast en blijft dus € 10,00 per jaar. 
b. Bijdrage archiefruimte 

I. De vergadering stelt deze ongewijzigd vast en blijft dus € 4,00 per halve kast per jaar. 

9. Ingebrachte onderwerpen 
a. Tracé nieuw fietspad Grolloo-Amen (GT-HZG)  

I. De vraagsteller vroeg zich af of het voor iedereen duidelijk is hoe het nu staat met de plannen 
voor het fietspad tussen Amen en Grolloo langs de Amerweg. Bertus laat een schets zien met 
hierop de gedachte tracee. Vanaf Grolloo langs de noordzijde en vanaf de afslag naar 
Vredenheim vanaf de zuidzijde richting Amen, aansluitend op het bestaande fietspad. 
(Nagekomen bericht van Bertus: Er zijn problemen met de aanschaf van grond aan de zuidzijde. 
Een van de grondeigenaren verleent op dit moment geen medewerking.) 

II. In dit kader is nog even gesproken over de verkeersremmer op de Amerweg. De meningen 
lopen uiteen, maar algemeen kan worden gesteld dat ht altijd beter is iets te doen, dan niets. 

b. Centraal penningmeester / secretariaat t.b.v. verenigingen evt. betaald (SGO-RHG) 



 
 
  

I. Het wordt steeds lastiger bestuursleden te vinden voor verenigingen. SGO ondervindt 
dit, maar ook de andere verenigingen kunnen hierover meepraten. Een mogelijkheid 
zou zijn bepaalde specifieke taken onder te brengen bij een functionaris die deze taak 
voor meerdere verenigingen zou kunnen uitvoeren. Te denken valt aan bij voorbeeld de 
administratie en de financiën. Deze functionaris zou dan een vergoeding voor deze 
werkzaamheden kunnen krijgen. Voorgesteld wordt dit punt op te nemen in een te 
maken enquête en deze vraag dus voor te leggen aan alle verenigingen in het dorp. 

II. Er zal door de VDGO informatie worden ingewonnen bij de Rabobank. Wellicht dat hier 
ervaring is op dit gebied. Bertus zal zijn contacten binnen de BOKD eens vragen. Het is 
heel denkbaar dat dit probleem en meer kleine dorpen speelt.  

c. Toekomst sportblad SGO (SGO-RHG) 
I. Annemay heeft aangegeven te gaan stoppen met de verzorging van het sportblad. Het 

is heel lastig een opvolger te vinden. Zeker wanneer we de kwaliteit van het huidige 
sportblad willen blijven behouden. Er wordt veel aandacht besteed aan de opmaak. Dit 
en het feit dat er wekelijks een beroep op je wordt gedaan, maakt dat niet iedereen in 
de rij staat dit werk over te nemen. Er worden verschillende opties aangedragen. Deze 
opties worden ook meegenomen in de enquête. 

d. Zoektocht nieuwe bestuursleden – overkoepelende vereniging? (SGO-RHG) 
I. Aansluitend op 9b komt de vraag of we niet moeten gaan werken met een 

overkoepelend bestuur met hieronder enkele werkgroepen. Het aantal mensen dat in is 
voor een dagelijks bestuursfunctie neemt af. Wel willen mensen worden ingezet voor 
bij voorbeeld een van de activiteiten. Is het wellicht een idee enkele verenigingen op 
deze wijze onder te brengen onder een paraplu? Ook dit punt krijgt zijn plaats op de 
enquête.  

II. De zangvereniging zegt mee te willen gaan in de samenwerking tussen Crescendo, 
Markehuis, Volksvermaken en de VDGO inzake de donateurs- en ledenadministratie. 

e. Herinrichting Hoofdstraat (VDGO-HSL) 
I. Hilbert brengt de herinrichting van de Hoofdstraat aan de orde. Hij vertelt over de 

eerste bijeenkomst, waarbij diverse ideeën zijn geuit. Vanuit de vergadering wordt 
aangegeven dat de aankondiging van deze bijeenkomst erg laat kwam. Er zal nog vaker 
een overleg met het dorp plaatsvinden. De actie ligt bij de gemeente Aa en Hunze. 
Belangrijk is dat de riolering en de bestrating in ieder geval de broodnodige 
onderhoudsbeurt krijgen. Het is goed dat we van de gelegenheid gebruik kunnen maken 
de inrichting eens tegen de loep te houden. 

f. Paasvuur (VDGO-HSL) 
I. Tijdens het laatste paasweekend vond er een hevige discussie plaats op Facebook 

inzake het houden van het paasvuur op Tweede Paasdag. Het leek het bestuur van de 
VDGO een goede zaak hier eens van gedachten over te wisselen met de andere 
verenigingen. Feit is dat sinds jaar en dag het paasvuur in Grolloo op de maandag wordt 
gehouden. De eerste paasdag houdt de VvV het neutieschieten en dit loopt soms –
afhankelijk van de deelname – uit. Voor de horeca is de zondagavond een belangrijkere 
avond dan de maandag. In het verleden hield de school rekening met het paasvuur door 
op de dinsdag iets later te beginnen. De aanwezigen vinden dat we het moeten laten 
zoals het nu is. Het paasvuur blijft op de maandag. VDGO gaat in overleg met de 
basisschool. 

g. Nieuwe leden werven (VDGO-HSL) 
I. De VDGO zegt dat het zaak is nieuwe leden te werven onder de nieuwe inwoners. 

Hiertoe hebben we een informatieboekje, welke aan nieuwe inwoners uitgereikt moet 
worden. De volgende stap is het benaderen van deze inwoners met de vraag of men lid 
of donateur wil worden. Dit is een actie die de VDGO actief wil gaan oppakken. Ook 



 
 
  

voor andere verenigingen is dit van belang. Bertus noemt het voorbeeld van een ‘blijde 
doos’. Er zijn dorpen die een pakket samenstellen. Dit pakket wordt uitgedeeld aan 
nieuwe bewoners. Het pakket kan door deelnemende verenigingen worden 
samengesteld. Hij noemt dorpen als Annen en Gasselternijveen als voorbeeld. (In Annen 
wordt gelijktijdig vaak de dorpsvlag verkocht, hetgeen een aardige bijdrage voor de kas 
van dorpsbelangen oplevert.) 

h. Wet op de privacy (VDGO-YDN) 
I. Als bijlage bij de uitnodiging heeft men voorstellen kunnen lezen inzake de privacywet. 

Voor een viertal verenigingen is Yvette bezig een voorstel uit te werken, omdat deze 
verenigingen de inning van lidmaatschap of donateurschap samen organiseren. Zij zal 
dit verder uitwerken. Op onze pagina op de website is dit voorstel in te zien. VDGO zal 
nadat het bestuur de statement heeft vastgesteld deze op de website plaatsen.  

II. Voorstel de richtlijnen voor beleid VDGO. Aan deze voorstellen wordt de laatste hand 
gelegd. Ook hiervoor geldt dat deze op de website van de VDGO zullen worden 
gepubliceerd. 

III. De Privacyverklaring van de VDGO vindt u in de bijlage. Het kan als voorbeeld dienen 
voor de andere verenigingen. Indien u vragen heeft, mag u contact opnemen met 
Yvette via penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl 

10. School- en Volksfeest 2020 
a. Het blijkt dat het voor veel inwoners onduidelijk is wat het School- en volksfeest (SVF) precies inhoud. 

Het is door omstandigheden in 2017 niet doorgegaan. Wil het in 2020 lukken dan dient er vroegtijdig te 
worden gestart met de eerste voorbereidingen. 

b. Helaas wordt te vaak opgemerkt dat het organiseren, het versieren van wagens en straten, veel werk is. 
Het is een feit dat de samenhang van een buurt sterk verbeterd wordt door het samen bouwen aan de 
verschillende onderdelen van het feest. Ook dit punt krijgt zijn plaats op de enquête.  

11. Grolloo is Zo! 2020 
a. In 2020 hebben we weer een Grolloo is Zo!-jaar. We zouden dit mooi kunnen combineren met het SVF. 

De VvV neemt het voortouw, maar kan niet zonder een speciale werkgroep. Daarom nu al een oproep 
mee te denken. Ideeën zijn welkom. Vaste onderdelen als 4 en 5 mei, de zeskamp en een expositie 
zullen deel gaan uitmaken van de activiteiten. Het grote Grolloo is Zo!-feest kan mooi gecombineerd 
worden met het SVF. 

12. Rondvraag 
a. Alie Jobing vraagt naar de uitnodiging van de TT-wandeling iets te gaan organiseren. Of meer 

verenigingen een uitnodiging hebben ontvangen. Dit is het geval, maar gezien de andere activiteiten in 
het dorp voelt niemand zich geroepen medewerking te verlenen. 

b. Henk Zeelenberg wil graag benadrukken dat hij het communiceren tussen verenigingen op deze wijze 
een heel goede manier vindt. De vergadering kan daar van harte mee instemmen. 

13. Sluiting 
a. Hilbert zegt de aanwezigen toe bij het verslag van deze vergadering een enquete te voegen. Hij roept 

iedereen op deze enquete in te vullen, opdat Grolloo Totaal en VDGO hier zoveel informatie vergaren, 
dat zij een conclusie kunnen voorleggen. Eventueel zal een extra bijeenkomst worden gepland teneinde 
de uitkomsten te bespreken en eventuele acties uit te zetten. 

b. Hij sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng en nodigt de aanwezigen uit een 
consumptie te nemen. 

Bijlagen: 

 Secretariatenlijst – (Kloppen de adresgegevens van de secretariatenlijst op 

grolloo.com?https://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf) 

 Privacyverklaring van de VDGO 

 Enquête  

  

mailto:penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl
https://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf


 
 
  

 

Privacyverklaring VDGO 

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, 
vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl. 

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden door VDGO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 Potentieel lidmaatschap en/of donateurschap van VDGO, Crescendo, Markehuis en VvV 

 Ledenadministratie van VDGO, Crescendo, Markehuis en VvV 

 Facturatie en/of incasso van de contributie en/of donateursgelden van VDGO, Crescendo, Markehuis en VvV 

 Afhandeling van informatieverzoeken via de website 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 Voornaam 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Adresgegevens 

 IBAN (Bankrekeningnummer voor automatische incasso) 

 Telefoonnummer (in geval van informatieverzoek) 

 E-mailadres (in geval van informatieverzoek) 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze 
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens 
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 
Foto’s 

VDGO maakt voor PR doeleinden gebruik foto’s van activiteiten die zij o.a. in het sportblad, op de website en/of op 
Facebook plaatst. Indien je hier bezwaren tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken via 
penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl  (zie ook rechten omtrent je gegevens). 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
VDGO neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van VDGO) tussen zit.  
Bewaartermijn 
VDGO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 
worden verzameld. Je naam en adresgegevens bewaren we tot uiterlijk een jaar na je verhuizing uit Grolloo en omstreken. 

mailto:penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl
mailto:penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl


 
 
  

Je IBAN nummer bewaren we tot uiterlijk een jaar na het beëindigen van je lidmaatschap of intrekken van je 
incassomachtiging. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
VDGO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering 
van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de genoemde 
verenigingen met wie we jouw gegevens delen hebben we afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
VDGO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die we van je hebben in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van jouw persoonsgegevens door VDGO. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar 
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl. Wij kunnen je vragen om je te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Dit ter bescherming van je privacy. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  
Beveiliging van je gegevens 
VDGO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat 
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via 
penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl 
Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, 
dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Secretariaten

Openbare Basisschool "De Drift" 
De Pol 4a  
9444 XE Grolloo  
tel. 0592-501480  
drift@primah.org  
www.obsdedrift.nl 
 
 
Oudervereniging   
Mevr. D. Leeuwerik 
Amerweg 30 
9444 PD Grolloo 
0592-508085 
 
 
 
Stichting "Het Markehuis" 
Mevr. I. Reinders-Meursing 
Hofakkers 24 
9444 XB Grolloo 
tel. 06-23057900 
secretariaat@markehuis.nl 
www.markehuis.nl 
 
 
Protestanse Gemeente 
Grolloo-Schoonloo 
Mevr. M. Dilling-Huizing  
Hofakkers 5 
9444 XB Grolloo  
tel. 0592-501582 
protkerk@grolloo.com 
www.grolloo.com 
 
Zangkoor "Vriendenkring" 
Dhr. J. Belt 
Schoonloerstraat 3 
9444 PN Grolloo 
Tel 0592 865099  
Of 06 12524785 
jbelt@home.nl 
vriendenkring@grolloo.com 
www.grolloo.com  
 
Toneelvereniging  
"Tot Ons Genoegen" 
Mevr. I. Reinders-Meursing 
Hofakkers 24 
9444 XB Grolloo  
tel. 06-23057900 
secretaris@toggrolloo.nl 
www.toggrolloo.nl 

Boermarke  
Mevr. H. Dilling 
Amerweg 64 
9444 TG  VREDENHEIM 
tel. 0592-389323 
boermarke@grolloo.com 
www.grolloo.com 
 
Uitvaartvereniging Grolloo e.o. 
Mevr. G. Homan 
Schoonloërstraat 8 
9444 PP  GROLLOO 
0592-501524 
uitvaartgrolloo@msn.com 
www.uitvaartvereniginggrolloo.nl 
 
Natuurijsvereniging  
"Het Evenveen" 
Mevr. C.J. de Vries 
Amerweg 5 
9444 PC Grolloo 
tel. 0592-501204 
evenveen@grolloo.com 
www.grolloo.com 
 
Vereniging voor Volksvermaken 
Mevr. J. Meems-Hingstman 
Amerweg 38 
9444 PD  Grolloo 
tel. 0592-501304 
secretaris@volksvermakengrolloo.nl 
www.volksvermakengrolloo.nl  
 
 
Vereniging Dorpsbelangen  
Grolloo en Omstreken  
Dhr. H. Stel (voorz.)  
Zuiderstraat 21 
9444 PJ Grolloo 
tel.: 0592 501676 
voorzitter@dorpsbelangengrolloo.nl 
www.dorpsbelangengrolloo.nl 
www.grolloo.com 
 
Muziekvereniging "Crescendo" 
Mevr. R. Greveling 
Schoonloërstraat 7 
9444 PN 
tel.: 0592-309522 
secretaris@crescendogrolloo.nl 
www.crescendogrolloo.nl

Sportvereniging Grolloo e.o.  
Mevr. A. Bock 
Zuiderstraat 21 
9444 PJ Grolloo 
tel. 06-14355833 
secretaris@sgogrolloo.nl 
www.sgogrolloo.nl 
 
Supportersvereniging SGO 
Mevr. E. de Weerd   
Schoonloërstraat 18 
9444 PP Grolloo  
tel. 0592-501500 
supportersvereniging@sgogrolloo.nl 
www.sgogrolloo.nl 
 
Impuls-Welzijn 
Schoolstraat 1 
9461 AB Gieten 
tel. 0592-245924 
info@impuls-welzijn.nl 
https://www.impuls-welzijn.nl 
 
 
 
Jeugdsoos Grolloo 
Finn Scheringa 
Steffan Takens 
www.facebook.com/Jeugdsoosgroll
oo/ 
 
 
 
 
Welzijn Ouderen Grolloo e.o. 
Mevr. H. Nijmeijer – Van der Ley 
Schoonloërstraat 27 
9444 PN Grolloo 
tel. 0592-501518 
wogeo@grolloo.com 
www.grolloo.com  
 
 
 
Motorclub "Home Base Grolloo" 
Mevr. D. Koorn 
Bosweg 2 
7858 TA Eeserveen 
Tel. 0599-287223 
bestuur@homebasegrolloo.nl 
hbg@grolloo.com 
www.homebasegrolloo.nl 

http://www.grolloo.com/

