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In dit nummer o.a.:  

• Column Bert Oldenburger 

• Sportdorp 

• Agenda ALV VVV 

• Vacature De Berenkuil 

• Volleybaltoernooi 

• Vacature Drenthepad 

• Broekstrekerveldloop 

• Jeugdlopen Aa en Hunze 

• Uit de Oude Doos 

• Dorpsfeest Schoonloo 

• Nieuwjaarsbijeenkomst  

 

 

Voor de agenda:  

• 14/1: nieuwjaarsvolleybal-    

     toernooi 

• 14/1: Broekstreker- 

 veldloop 

• 15/1: Welzijn ouderen 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

• 17/1: ALV VVV 

• 27/1: TOG-uitvoering 

• 10/3: Violen- en 

textielactie 

• 10/3: NL DOET 
 
 
 

 

 

 

 

               Het SGO-blad is een uitgave van 

Sportvereniging Grolloo en omstreken 

Verschijning: wekelijks, m.u.v. de schoolvakanties 

Website: www.sgogrolloo.nl 

Facebook: www.facebook.com/SGOGrolloo 

Zie ook: www.grolloo.com 

 

 

 

http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-admin/post.php?post=1932&action=edit
http://www.sgogrolloo.nl/wordpress/wp-admin/post.php?post=1932&action=edit
http://www.sgogrolloo.nl/
http://www.sgogrolloo.nl/
http://www.facebook.com/SGOGrolloo
http://www.grolloo.com/


 

Inlevering kopij voor het sportblad   

* bij voorkeur zondagavond 22.00 uur, evt. uiterlijk maandagavond 18.00 uur.   

* digitaal per e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl (voorkeur!) 

* op papier: Zuiderstraat 21 Grolloo  

Klachten over bezorging:  

Van welke aard dan ook, s.v.p. contact opnemen met: Annemay Bock,  

telefoon: 06 14 355 833, e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl.  

 
Contactpersonen SGO 

Naam  (e-mail) adres 
@sgogrolloo.nl 

Telefoonnummer 

Hilbert Stel Voorzitter SGO voorzitter@ 06-24929295 

Annemay Bock Secretaris SGO a.i. secretaris@ 06-14355833 

Anouck Schuitema Penningmeester SGO penningmeester@ 06-22695835 

Bouwe de Boer Ledenadministratie ledenadministratie@ 0592-501564 

Annelies Klaassen Volleybal (senioren) volleybal@ 0592-269634 

Richard Heling Volleybal (jeugd) volleybal@ 06-51575705 

Eldina Everts Wedstrijdsecretaris 
volleybal 

wedstrijdvolleybal@  

Rick Tjassens Voetbal (senioren) seniorenvoetbal@  

Mariska Jagt Voetbal (F-jeugd) jeugdvoetbal@ (0592)501394 

Rick Tjassens Wedstrijdsecretaris voetbal wedstrijdvoetbal@ 06-53603997   

Marieke Schamper Gymnastiek gymnastiek@ 06-51196888 

Albertien Jansen Gymnastiek gymnastiek@ 06-30091547 

Roelof Dilling Loopgroep loopgroep@  

Jan Postema Loopgroep loopgroep@  

Emke de Weerd Supportersvereniging supportersvereniging@  

Arjen Zeewuster Sponsoring sponsoring@  

Markehuis Clubhuis/sportzaal/velden De Pol 4 Grolloo 0592-501307 

 

Vergaderdata bestuur SGO (locatie Markehuis, 20.00 uur) 

Dinsdag 3/10   donderdag 29/3 

Dinsdag 19/12    donderdag 24/5 

Donderdag 11/1   donderdag 21/6 

Donderdag 22/2   dinsdag 10/7 (ALV)  

mailto:sportblad@sgogrolloo.nl
mailto:sportblad@sgogrolloo.nl


Sportdorp Grolloo 

Agenda komende weken 

 

 
 
 

 

 

 

Schoonloo 23 december 2017. 

 

Het Drenthepad is een NIVON langeafstandswandelstreekpad door de provincie Drenthe. 

Het wandelpad is 314 kilometer lang en wordt onderhouden door een 16-tal vrijwillige 

markeerders  die elk ca.15 tot 20 km onderhouden en 1x per jaar bijeenkomen. 

 

Gevraagd wordt voor het traject: 

ORVELTE-ELP-MELKWEGPAD (Westerbork) 

een markeerder die de volgende werkzaamheden uitvoert:  

2x per jaar een inspectieronde, 

markeringen evt vernieuwen en opfrissen, 

incidenteel behandelen van opmerkingen van wandelaars over uw traject. 

incidenteel overleg met derden o.a. terreinbeheerders (na overleg met de padcoördinator). 

Evt. deelname aan (instructie) bijeenkomsten van WANDELNET (1x per jaar). 

Incidenteel (tijdelijke) routewijzigingen voorstellen, beschrijven en op de kaart 

aangeven t.b.v. plaatsing op de site of in de gids. 

 

Informatie en aanmelden bij: 

Nico Visser, Padcoördinator Drenthepad, 

streekpaddrenthepad@gmail.com tel.06 14654166 

 

   

10 jan 

11 jan 
12 jan 
15 jan 

  1 feb   

08:30 uur 

18:00 uur 
08:30 uur 
18:00 uur 

17:00 uur 

Fitness 

Fitness 
Fitness 
Fitness 

Dorpsmaaltijd 
Verder wandelen: elke maandag- en woensdagavond vanaf 18:45 uur bij 

Kapsalon Janny 
 

mailto:streekpaddrenthepad@gmail.com


Jubileum in Ekehaar 
 

Aanstaande zondag 14 januari organiseren onze buren in Ekehaar de 15e 

Broekstreker Veldloop. 

Ook dit jaar weer veel SGO’ers aan de start bij dit jubileum? 

 



      Aa en Hunze Kidsrun 2017/2018 

15e  Broekstreker Veldloop  

14 januari 2018 

 

 

 

  

 
 

Afstand en categorieën 

Afstand jongens/meisjes 0Groep 1-2: 7400 meter 11.00 uur. 

Afstand jongens/meisjes 0Groep 3-4: 7800 meter 11.10 uur. 

Afstand jongens/meisjes 0Groep 5-6: 1200 meter 11.20 uur. 

Afstand jongens/meisjes 0Groep 7-8: 1600 meter 11.35 uur. 

* Groep 1 en 2 doen niet mee voor het klassement van Aa en Hunzekidsrun. 

 

Start en finish   

Nabij dorpshuis de Eekhof, Oal Diek 3, 9454 PL Ekehaar.   

 

Inschrijving:  

Op 14 januari vanaf 10.00 uur tot een kwartier voor aanvang in het dorpshuis de 

Eekhof te Ekehaar. Voor meer informatie zie www.svdb.nl  

 

Deelname aan de jeugdlopen is gratis tot en met groep 8.  

Prijzen en herinnering  

Na afloop van de wedstrijd in er voor iedere deelnemer een presentje beschikbaar.  

Prijsuitreiking jeugdlopen en estafette is op het parcours bij de omroepwagen. 

Inschrijving, omkleden, verloting en prijsuitreiking overige deelnemers vinden plaats 

in Het Dorpshuis De Eekhof te Ekehaar. 

 

 

http://www.svdb.nl/


 

Ik moest en ik zou  
in de “De Kuip” spelen  

 Column van de Week 
door 

Bert Oldenburger 

 
 

 
In 1971 maakte ik de overstap van de vv Emmen naar FC Groningen. In dat 

jaar was er voor de eerste keer in de voetbal geschiedenis van Nederland een 
Nederlandse club winnaar geworden van de Europacup (thans de Champignon 

league). En dat was Feyenoord. De reden van mijn overstap was om te kijken 

of ik het niveau van de Eredivisie aan kon. Daarnaast had ik één grote wens, 
die bijna iedere voetballer heeft, nl. spelen in “De Kuip”. 

 
In de eerste 3 wedstrijden van de competitie was ik wisselspeler, maar viel wel 

alle 3 keer in. In de 4e wedstrijd uit tegen Den Bosch op 5 september 1971 
stond ik voor het eerst in de basis. We speelden met 1-1 gelijk. De 2e wedstrijd 

was op zaterdagavond op 11 september tegen een clubje uit Amsterdam, Ajax. 
Eindstand 0-0. Daarna had ik tot aan het eind van het seizoen een basisplaats.  

 
Eén keer kwam die basisplek in gevaar. En dat was op 12 december, een dag 

voor dat ik in het huwelijksbootje stapte. En uitgerekend op die dag, u raadt 
het al, moesten we spelen tegen Feyenoord in de kuip. Wat was het geval. Op 

5 december hadden we een thuiswedstrijd tegen MVV uit Maastricht. Ik stond 
in de basis en had het gevoel dat ik de eerste helft redelijk speelde, maar werd 

tot mijn verbazing in de rust gewisseld. ’s Maandags keken we altijd de 

wedstrijd van de vorige dag terug op video en jawel hoor ook ik zag mij daar 
wat lusteloos lopen te voetballen. 

 
Thuis gekomen dacht ik, het zal me toch niet gebeuren dat ik die wedstrijd in 

De Kuip ga missen. Ik moest wat bedenken. Dus ik vroeg dinsdag voor de 
training aan trainer Ron Groenwoud of ik hem kon spreken. Dat kon en ik zei 

tegen hem, er ontbreekt iets aan mijn spel. Dat klopt zei hij. Je moet wat 
agressiever worden en de duels aan gaan met de tegenstander. Dat wist ik 

natuurlijk al lang. Dat was mijn hele voetballeven al tegen mij gezegd. Ik 
vroeg, kan ik daar geen individuele training voor krijgen om dat te verbeteren.  

 
Geen probleem zei hij. 
 

Diezelfde middag moest ik duelleren met de licht geblesseerde Wim Visser. En 

dat gebeurde iedere dag tot aan vrijdagavond bij het partijspel ter 
voorbereiding op Feyenoord. De hesjes werden verdeeld en ik was bij de ploeg 

zonder hesjes die in principe zondag niet zouden spelen. Ik had me voor 
genomen dat ik nog 1 ding moest doen en dat was, zodra onze sterspeler Piet 

Fransen de bal kreeg zou ik hem met bal en al onderste boven schoppen. En 

zo geschiedde, na de aftrap ging de bal naar Piet en ik rende op hem af en 
haalde hem met bal en al onder uit. Hij keek verbouwereerd op, want hij was 

gewend dat hij mij op een vloeitje kon passeren en riep: Wat is dit. En ik 
dacht, dit moet genoeg zijn. 



 
B.O. = Bert Oldenburger 

 

 

Zondags bij De Kuip aangekomen werd de opstelling bekend gemaakt. Ik stond 
in de basis. Mijn periode bij FC Groningen kon niet meer kapot. Wij verloren 

met 4-1 maar ik had een goede wedstrijd gespeeld. De volgende dag, de dag 
van mijn trouwdag, zei Ron Groenewoud in het dagblad van het Noorden, Bert 

zou eigenlijk niet in de basis staan, maar hij had zich afgelopen week zo 
professioneel opgesteld, dat ik niet om hem heen kon. Pas vele jaren later heb 

ik hem verteld dat het me alleen om deze wedstrijd in De Kuip te doen was. 
 

Maar ja ik moest en ik zou en…………………..ik heb 2 keer in De Kuip gespeeld. 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.knollegruun.nl
http://www.bloemgaard.nl
http://www.joytime.nl
http://www.rietdekkersbedrijfgeertharms.nl
mailto:schildersbedrijf-bobroukes@desuyderhof.nl
http://www.oostrawevers.nl
http://www.heling.nl
http://www.hoveniersbedrijfjansen.nl


mailto:ehadders@kpnplanet.nl
http://www.garagebuisman.nl
http://www.kapsalonjanny.nl
http://www.techniko.nl
mailto:kerkhove.druk@planet.nl
http://www.taxatiebureaubartek.nl
http://www.welkoop.nl
http://www.hofsteengegrolloo.nl
http://www.gibu.nl
http://www.dierenpensiondeopenruimte.nl


VOETBAL  

Zaalvoetbal: 

Programma 12 januari: 

Thuis:    Uit: 

Smilde ’94 -2  - SGO 1   21.00 uur 

Programma 13 januari:  

Thuis:    Uit: 

VAKO JO9-3  - SGO JO9-2   11.15 uur  

SGO JO9-2   - SVZ JO9-1   12.00 uur 

Deze wedstrijden worden gevoetbald in Gieten. 

 

Programma 15 januari: 

Thuis:    Uit: 

SGO 1   - Asser Boys 3  21.00 uur 

Programma 20 januari:  

Thuis:    Uit: 

SGO JO9-1   - LTC JO9-1   13.00 uur  

LEO JO9-2   - SGO JO9-1   12.30 uur 

Deze wedstrijden worden gevoetbald in Annen. 

Dwingeloo JO9-2  - SGO JO9-2   10.15 uur  

SGO JO9-2   - Tynaarlo JO9-2  10.45 uur 

Deze wedstrijden worden gevoetbald in Annen. 

 

 

Oetneudeging 
 

 
veur de nijjaorsvesite van Welzijn oldern op maondag 15 januori. 
        

Naost de jaorstukken maok we d’r een gezellige aovend van met 

knieperdies en rollegies, mor ok wodt oes geheugen weer wat opfrist.   
 

Dus tot kommende maondag. 
  

                                                                                                                     Het bestuur  

 

  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/


VOLLEYBAL  

Programma 8 jan. - 14 jan. 
  

Vrij 12 - 01  19:30 SGO DS 2 - Triantha DS 3 
    Aanwezig  : 18:45 uur 

    Zaaldienst  : Judith 
    Scheidsrechter : Susan Reinders 

 

Bardienst: Marieke Wobbes 

 
Vrij 12 - 01  21:00 SGO DS 1 - Sudosa Desto DS 8 

    Aanwezig  : 20:15 uur 
    Zaaldienst  : Suuz/Leonie 

    Scheidsrechter : Eldina Evers  
 

Bardienst: Ada Liebrand 

 
Vrij 12 - 01  21:00 Quinto HS 2 - SGO HS 1 

    Sporthal  : Borkerkoel, Westerbork  
    Vertrek  : Onderling regelen 

    Vervoer  : Onderling regelen 
     

Zat 13 - 01  15:30 vv Rolde HS 2 - SGO HS 2 
    Sporthal  : De Boerhoorn, Rolde  

    Vertrek  : Onderling regelen 
    Vervoer  : Onderling regelen 

 
Zat 13 -01  16:30 DIO Oosterwolde MC 2 - SGO XC1 

    Sporthal  : Laco Boekhorst Sportcomplex 
    Vertrek  : 15:15 uur 

    Vervoer  : Familie Heling en Familie 

Greving 
    Spelers B  : Aniek en Britt  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

14 januari 2018 

Nieuwjaarsvolleybal! 

 

 

In plaats van kerstvolleybal is er nu Nieuwjaarsvolleybaltoernooi.. 
 

(want een goed begin is het halve werk) 

 

Alle dorpsbewoners vanaf 14 jaar kunnen meedoen! Reken vooral op een 

hoop gezelligheid.  

We beginnen om 15.00 uur. Geen inschrijfkosten.  

Graag vóór vrijdag 12 januari aanmelden bij Richard en Annelies  

volleybal@SGOGrolloo.nl 

PS. Houd de Facebookpagina van SGO in de gaten voor het laatste nieuws 

  



  



 
 
 

 
Hardloopschoenen voor Suriname (2010) 

 

Als de demping uit hardloopschoenen verdwijnt, worden deze vervangen. 
Gemiddeld gebruikt een hardloper één paar per jaar, maar uiteraard is dit 
afhankelijk van een aantal factoren zoals de afstanden die worden gelopen. Vaak 

zijn deze schoenen nog goed om te dragen maar – om blessures te voorkomen- 
niet meer geschikt om mee hard te lopen. 

 
In 2010 zijn oude schoenen onder de lopers verzameld en naar Suriname 
gestuurd.  

 

   
 

 
Daar zijn de SGO-schoenen in dank aanvaard! 

 
Meer foto’s of dia’s zijn welkom: Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of 
mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl 

 

Uit de Oude Doos 

mailto:rdilling@kpnplanet.nl


 

 

Jaarvergadering VvV Grolloo 

 

Graag nodigen we al onze donateurs en 

sponsoren uit voor onze jaarvergadering op 17 
januari 2018 om 20.00 in café Hofsteenge. In de 

agenda hieronder kunt u zien wat we gaan 

bespreken. Als u nog ideeën of suggesties hebt 
voor bijvoorbeeld onze activiteiten voor 2018, kom gerust en laat het 

horen. De VvV zorgt voor koffie en thee tijdens en een consumptie na 
afloop van de vergadering. 

 
Tot de 17e! 

 
Janette Meems, Janick Meursing, Ronald Greveling, Tineke Roukes, Martin 

Takens, Bertus Reinders en Corine van der Heide  

 

  



Agenda jaarvergadering 

 

17 januari 2018   

We beginnen om 20.00  

In café Hofsteenge 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Ingekomen post / mededelingen 

3. Notulen vorige jaarvergadering 

4. Sociaal jaarverslag: wat hebben we allemaal kunnen doen in Grolloo in het 

afgelopen jaar?  

5. Financieel jaarverslag: en wat kostte het allemaal? 

6. Aftredend en niet herkiesbaar: Bertus Reinders en Ronald Greveling 

7. Aftredend en herkiesbaar: Martin Takens 

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden*** 

9. Plannen voor het komende jaar. Ons voorstel is als volgt: 

Maart 2017 Bloembakken repareren en vullen – NL Doet 

1 april 2018 Neutieschieten 

2 april 2018 Eierenzoeken 

26-29 juni 2018 Avondwandel4daagse 

28 juli 2018 Volksspelen Zomerfeest 

29 juli 2018 Warenmarkt Zomerfeest 

21 oktober 2018 Herfstwandeltochten 

3 november 2018 Spooktocht 

Onder voorbehoud Zero disco party 

Onder voorbehoud Pubquiz 

10. Rondvraag 

 

*** Op dit moment zijn bij ons nog geen nieuwe bestuursleden bekend. Willen we 

echter al deze leuke dingen kunnen blijven organiseren, dan zou het fijn zijn als er 

mensen zouden willen aansluiten bij ons bestuur. Lijkt het je leuk om mee te doen of 

wil je meer informatie, stuur dan een mail naar corinevanderheide@gmail.com.  

 

  



 

http://www.interglasrolde.nl
http://www.voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl
mailto:info@bouwservicealbertjansen.nl
http://www.sgogrolloo.nl
http://www.lindenhof-grolloo.nl
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-drenthe/
http://www.vakgarage-dijkstra.nl
http://www.cafe-restaurant-gerrie.nl


 

http://www.autoservicelunsing.nl
http://www.bouwbedrijfenting.nl
http://www.hoveniersbedrijf-BTS.nl
http://www.bakkerijpots.nl
http://www.stoffers.nl
http://www.reisburorolde.nl
http://www.langemuur.com
http://www.reindersinstallatietechniek.nl
http://www.oriondiensten.nl

