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In dit nummer o.a.:  

• Column: Lukas Koops 

• Bomkrater Grolloërveen 

• Uit de Oude Doos: 1980 

• Wedstrijdverslagen 

• Welzijn ouderen 19/2 

• Werken bij De Berenkuil 

 

 

 

 

 

 

Voor de agenda:  

• 17/2: Gymuitvoering 

• 18/2: Stroomdalkapel 

/sweelsingers optreden 

• 19/2: welzijn ouderen 

• 25/2: ATB-tocht 

• 25/2: ZAG: Lukas Koops 

• 01/3: dorpsmaaltijd 

• 10/3: NL DOET 

• 17/3: Kleine Moere Cross 

• 25/3: ATB-tocht 
 
 
 

 

 

 

               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 

 

 
 
 
 

  

 
 

 

Oetneudeging. 
  

Veur oeze maondelukse bijienkomst van Welzijn oldern in ’t 
dorpshoes op maondag 19 februaori um half aacht. 
 
Gertien Beijering oet Schloo komp vetellen over heur reis en 
belevenissen, an de haand van veul foto’s, nor ‘t verre China. 
 
Iederien booven de vieftig is weer hartelijk welkom op dizze 
aovend. 
  

                                                                   Het bestuur. 
  

   

14 feb 

15 feb 
16 feb 
17 feb 

19 feb 
25 feb 

  1 mrt 
17 mrt 
25 mrt   

08:30 uur 

18:00 uur 
08:30 uur 
19:00 uur 

18:00 uur 
14:00 uur 

17:00 uur 
14:00 uur 
08:30 uur 

Fitness 

Fitness 
Fitness 
Gym uitvoering 

Fitness 
ATB-training 

Dorpsmaaltijd (door B&W) 
Kleine Moere Cross 
ATB-tocht (vanaf Markehuis) 

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

Kapsalon Janny 
 



   



  



 

 

Promotie 
 

 Column van de Week 
door 

Lukas Koops  

 
Het is, denk ik, wel zo’n 25 jaar geleden dat ik tijdens het Oerol-Festival op 

Terschelling in Formerum café De Rustende Jager binnenstapte om daar te gaan 

genieten van het optreden van een bluesband waarvan ik de naam inmiddels vergeten 

ben. Wat ik niet vergeten ben is het eerste wat me daar opviel in dat stampvolle café. 

Aan de wand tegenover de entree hing, boven de hoofden van het massaal aanwezige 

publiek, een plaatsnaambord van Grolloo. Een origineel bebouwde-kom bord. Gek is 

dat; ik voelde me meteen thuis. Later hoorde ik – ik ben er destijds vaak geweest - 

dat de uitbater van de kroeg ergens uit de Drents-Groningse Veenkoloniën kwam en 

een liefhebber was van bluesmuziek.  Tja, dan heb je het natuurlijk al gauw over 

Grolloo. Hoe zou hij trouwens aan dat bord gekomen zijn? 

Vorig jaar, toen ik mijn dagelijkse rondje met de hond wandelde, viel mij ineens op 

dat twee plaatsnaamborden van Grolloo verdwenen waren. Uiteraard vroeg ik me af 

waar die gebleven zouden zijn en onwillekeurig dacht ik terug aan Terschelling. Aan 

De Rustende Jager. Eind november werd duidelijk hoe het zat, althans wat één van 

die beide borden betreft. Opnieuw ging het om een Waddeneiland. Ditmaal om Texel. 

Eén van de verdwenen borden bleek aan de gevel van een bovenwoning boven 

ijssalon Bella Toscana in het Texelse De Koog te hangen. Een foto in het Dagblad van 

het Noorden leverde het bewijs. In het artikel bij de foto komt Frits Bonne, 

gepensioneerd bluesgitarist, aan het woord. ‘Ik wil Grolloo graag promoten,’ zegt hij. 

’Als trouwe blues – en Cuby + Blizzardsfan kom ik daar al jaren. Mijn hele huis ademt 

Grolloo en C+B. Ik heb bijvoorbeeld ook een originele baksteen uit het boerderijtje 

van Harry Muskee. Die heb ik gekregen toen ik daar als vrijwilliger heb meegeholpen.’ 

Toen bluesliefhebber Bonne tijdens een bluesfestival in Grolloo op De Berenkuil 

kampeerde kreeg hij de onbedwingbare behoefte een plaatsnaambord van Grolloo 

mee te nemen naar Texel.  Volgens hem heeft hij het plaatsnaambord ‘geleend,’ 

nadat hij eerst had geprobeerd bij de gemeente langs legale weg een bord te 

bemachtigen. Dat lukte niet. Frits Bonne heeft geen spijt van zijn diefstal. ‘Ik ben er 

hartstikke blij mee. Er wordt heel veel en heel geinig op gereageerd.’  

Toen de foto in de krant verscheen had wethouder Henk Heijerman een probleem. Hij 

moest de diefstal uiteraard publiekelijk veroordelen, maar ondertussen zag hij ook de 

humor er wel van in. ‘We hebben er een tijd geleden al een foto van gezien. Dat 

vonden we grappig; een stukje promotie van Grolloo en Aa en Hunze op Texel. Maar 

toen wisten we nog niet dat het bord was gestolen.’ Volgens Heijerman kan de 

Texelse bluesliefhebber een factuur verwachten, maar zal er geen politiewagen met 

loeiende sirene naar Texel rijden.  

Gelukkig maar. Wel benieuwd hoe het afloopt. Zou Bonne al een factuur hebben 

gekregen? Of hebben ze op het gemeentehuis inmiddels bedacht dat goedkopere 

promotie van de gemeente niet mogelijk is en laten ze het erbij? Marketing Drenthe is 

vast jaloers op deze simpele en goedkope PR.  



 

 

 

 

 

 

 

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


Bomkrater zichtbaar gemaakt 
 

Het was even er tegen aan en na een morgen hard werken waren heel veel 
opschietende boompjes rond de bomkrater (net voorbij de fietsbrug) verwijderd. 
Het gat staat vol water met een laagje ijs. Een mooi plekje voor een duik in een 

ijsbad. Dat ging onze vrijwilligers echter een stap te ver. Door het water en het 
ijs zijn de boompjes in de krater nog niet verwijderd. Als ie droog staat volgt er 

een 2e ronde.  

        
Het was ook gezellig maandagmorgen. Boswachter Evert Thomas bracht het 

gereedschap en later kwam hij nog eens een kijkje nemen. Daarbij laat hij ook 
een foto zien van het professionele informatiebordje dat binnenkort bij de krater 
wordt geplaatst. Bas dacht zijn voorraad haardhout aan te kunnen vullen, want 

volgens hem konden er wel wat eikjes om. Dat was echter niet de bedoeling ☺  

        
Ook was er ruime aandacht vanuit de pers. Een fotograaf van het Dagblad kwam 
plaatjes schieten en dinsdagmorgen kwam ook RTV Drenthe langs. 
(http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131242/WO-

II-bomkraters-in-Grolloerveen-weer-te-zien-
Voor-het-nageslacht-zichtbaar-houden)  

 
Een klein stukje historie in de omgeving van 
Grolloo is onder de aandacht gebracht.  

Mooi wark Bertus, Carl, Jan, Riekus, Bas en een 
snotterige Roelof!!  

 
Even kijken? Vanaf de 5-sprong fietspad volgen 
tot over de fietsbrug. Kort na de fietsbrug links 

en meteen rechts de asfaltweg op en binnen 25 
meter ligt aan de rechterhand de bomkrater. 

 

 

 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131242/WO-II-bomkraters-in-Grolloerveen-weer-te-zien-Voor-het-nageslacht-zichtbaar-houden
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131242/WO-II-bomkraters-in-Grolloerveen-weer-te-zien-Voor-het-nageslacht-zichtbaar-houden
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131242/WO-II-bomkraters-in-Grolloerveen-weer-te-zien-Voor-het-nageslacht-zichtbaar-houden


VOETBAL  

Uitslagen:  

 

Veldvoetbal: 
 

SGO JO9-1   -  Stadskanaal JO9-2  afgelast 

SGO JO9-2   - Annen JO9-3   afgelast 

SGO JO7-1   - Gieten JO7-1   afgelast 

HHCombi JO7-1G  - SGO JO7-1   afgelast 

SGO 1     - Borger 2   afgelast 

 

Programma 17 februari: 

Thuis:     Uit: 

Rolderboys  JO9-1  - SGO JO9-1   09.00 uur 

HHCombi JO9-2  - SGO JO9-2   10.00 uur 

Gieten JO7-1   - SGO JO7-1   09.30 uur 

SGO JO7-1   - HHCombi JO7-1G  10.00 uur 

Deze wedstrijden worden gevoetbald in Ter Apel 

 

Programma 18 februari: 

Thuis:     Uit: 

EEC 2     - SGO 1    10.00 uur 

 

Zaalvoetbal: 

Programma 12 februari: 

Thuis:     Uit: 

ACV 7     - SGO 1    19.00 uur 

Veldvoetbal: 

 

Programma 24 februari: 

Thuis:     Uit: 

SGO JO9-1   - VAKO JO9-1   09.00 uur 

 

Programma 24 februari: 

Thuis:     Uit: 

GKC 2     - SGO 1    10.00 uur 

 

Zaalvoetbal: 

Programma 19 februari: 

Thuis:     Uit: 

SGO 1     - ACV 4    21.00 uur 

  

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


VOLLEYBAL  

SGO DS 2 - VCO ’72 DS 4   2 - 2 

SGO DS 1 - Animo’68 DS 3   0 - 4 

AFC HS 1 - SGO HS 1    3 - 2  

AFC HS 2 - SGO HS 2    4 - 0 

Sudosa Desto N3 8 - SGO N3 1  2 - 0 

SGO N3 1 - Sudosa Desto N3 6  0 - 2 

SURF N3 1 - SGO N3 1   1 - 1 

AFC XC 1 - SGO XC 1     0 - 3 

DIO Oosterwolde MB 2 - SGO MB 1 0 - 3 

 

 

Programma 12 feb. - 18 feb. 

  

Din 13 - 02  20:15 SGO DS 1 - Smash DS 5   

    Aanwezig  : 19:30 uur 

    Zaaldienst  : Onderling regelen 

    Scheidsrechter : Richard Heling 

 

Bardienst:  Annelies 

 

 

  



VOLLEYBALHEREN SGO KOMEN NET TEKORT IN FRIESE STEEGDENHAL 

Vrijdagavond 9 februari stond voor SGO de belangrijke pot tegen naaste belager 

AFC in Appelscha op het volleybalmenu. In een aanvankelijk ijskoude sporthal 

kende SGO de betere start en kwam de ploeg verdiend met 2-1 in sets voor. In 

de vierde set viel het kwartje voor de gasten net de verkeerde kant op, waarna 

AFC de tiebreak  en de pot daarmee alsnog naar zich toe trok met 3-2. En dat 

terwijl SGO over de gehele wedstrijd gezien toch meer punten had gemaakt. 

Ook deze avond bleek de opstelling van SGO weer een aardige puzzel. Folkert en 

Sanne ontbraken, Peter had nog steeds last van zijn knie en hamstring en de 

gesteldheid van Martins schouder was ook nog een vraagteken. Hij kon toch 

gewoon starten en begon samen met Wilko op mid, Richard (met nieuwe 

‘hybrideschoenen’) en Erik vormden het aanvalskoppel, Rudie startte op de 

diagonaal en Olaf mocht de lijnen uit gaan zetten. Zoals gezegd kende SGO een 

prima start. De ploeg was meteen bij de les en serverend legde met name Erik 

de gastheren op de pijnbank. AFC moest het vooral hebben van zijn langste 

midaanvaller, maar die schoot in de eerste set voornamelijk met losse flodders. 

Setwinst kwam dan ook geen moment in gevaar voor de groen-zwarten die het 

eerste bedrijf ruim met 25-17 wonnen. Een lekkere opsteker voor SGO, dat ook 

in de tweede set prima partij bood aan de virtuele nummer twee. De Friezen 

begonnen echter wel beter te spelen en met name de lange middenman kwam 

nu vaker door. Richard stond als een beest aan te vallen, maar de defensie van 

AFC stond vaak op de juiste plek. Peter moest een aantal time-outs aanvragen. 

De thuisploeg bleek in deze set toch net even wat beter en won de set met 25-

21.  

In set nummer drie was het beeld juist weer omgekeerd. SGO herpakte zich 

uitstekend en AFC kwam er niet aan te pas. Martin en Wilko pakten hun blokjes 

mee en ook Rudie scoorde de nodige punten. Even leek AFC nog even terug te 

komen, maar SGO zat er bovenop en won het derde bedrijf verdiend met 25-16. 

In de vierde set stonden er dus dubbele punten op het spel en daarvan leek ook 

AFC zich bewust. De ploeg begon sterk, maar groter dan vier punten werd het 

gat nooit. SGO knokte zich bovendien knap terug tot 21-21 en AFC moest wel 

een time-out aanvragen om et tij te keren. Beide ploegen maakten daarna een 

punt waarna AFC ietwat gelukkig op 23-22 kwam. Martin had pech met een 

strakke bal tegen de netband en op setpunt tegen bleek het boomlange blok van 

AFC een niet te nemen horde zodat het 25-22 werd. In de beslissende tiebreak 

had AFC een pikstart en kwam de ploeg via 4-1 op 8-4. SGO gaf niet op, bleef 

gaan voor elke bal, maar het gat kon in deze korte verlenging helaas niet meer 

gedicht worden. Via een blok van de bezoekers ging de laatste bal buiten de 

lijnen zodat AFC de laatste set met 15-11 en daarmee de spannende pot met 3-2 

won. 

SGO kan voorlopig van een lange volleybalbreak gaan genieten, want de 

eerstvolgende krachtmeting staat pas voor vrijdagavond 9 maart op de rol. Dan 

is laagvlieger VCM uit Makkinga om 21.00 uur de tegenstander. Eens kijken of 

SGO de winnende 

draad in eigen huis 

dan weer weet op te 

pakken. 



 
 
 
 

 
 

Volleybal 1980 
 

Sinds 1978 heeft SGO een afdeling volleybal binnen haar gelederen. De 

volgende foto is gemaakt in 1980 van het damesteam van het eerste uur.  
 

 
 

Van Links naar Rechts staand: 

Tinie Klaassens, Lyda Zoelman, Gea Dilling, Harmpje Hingstman 
 

En geknield:  
Wilma Oving, Dina Frome, Hennie Hendriks, Frederiek Dilling, Roelie 

Reinders en trainer Henk Hofsteenge. 
 

 
Dus …. 1978-2018, dat is 40 jaar volleybal binnen de gelederen van 

SGO. Een feestje waard? 
 

 
 
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


  



 

http://www.interglasrolde.nl
http://www.voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl
mailto:info@bouwservicealbertjansen.nl
http://www.sgogrolloo.nl
http://www.lindenhof-grolloo.nl
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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

