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In dit nummer o.a.:  

• Column Egbert Meijers 

• VVV-Paasactiviteiten 2018 

• GROLLOO DOET NL DOET 

• Old Grol / RHG 

• Klein Orkest Rolde 

• Mantelzorg 

• Dorpsfeest Schoonloo 

• ALV uitvaartvereniging 

• Sportdorp nieuws 

• ATB-toch 

• Grolloo Zorgt infoavond  

• Kalender Grolloo e.o.  

 

Voor de agenda:  

• 13/3: ALV VDGO 

• 17/3: Kleine Moere Cross 

• 18/3: Klein Orkest  

• 19-24/3: collecte 

reumafonds 

• 25/3: ATB-tocht 

• 26/3: Grolloo Zorgt 

• 27/3: AB Markehuis 

• 01/4: Neutieschiet’n 

• 02/4: Eieren zoeken 

• 02/4: Paasvuur 

• 05/4: Dorpsmaaltijd 

• 05/4: ALV Uitvaartver.  
 
 
 

 

 

 

               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 

 

 
 
 
 

  

Vervolg Sportdorp Grolloo e.o. 
Sportdorp en Supportersvereniging samen verder 

 
 

Onlangs hebben projectgroep 
Sportdorp Grolloo e.o. en 

bestuur Supportersvereniging 
SGO besloten om de activiteiten 

van Sportdorp een plekje te 
geven binnen de 
supportersvereniging van SGO. 

In de laatste 
bestuursvergadering van SGO is 

dit besluit bekrachtigd.  
De succesvolle aanpak van 
Sportdorp is hiermee verankerd 

in de verenigingsvorm van SGO. 
 Ook Piet en Gert Jan toosten mee, maar zijn niet zichtbaar op de foto 

 
In deze vorm houden we nieuwe activiteiten en sporten in 

de gaten en overwegen deze aan te bieden bijv. als 
sportcarrousel.  

Sportdorp en daarmee samenhangende activiteiten zullen 
3 à 4x per jaar op de agenda van de vergadering van de 
supportersvereniging staan. Bij die overleggen sluiten 

Aaldert van der Tuuk en Roelof Dilling (als leden van de 
Sportdorp-projectgroep) aan.  

 
Zo blijft SGO zich inzetten voor sport- en bewegen als 
bindmiddel voor vitaliteit en leefbaarheid. 

 
Voor het voortzetten van de Sportdorp activiteiten in deze nieuwe constructie zoeken wij nog 

enkele enthousiaste mensen uit Grolloo, Schoonloo en Omstreken. Geïnteresseerden kunnen 

contact opnemen met Aaldert van der Tuuk (avdt15@hotmail.com, 06-18888691) of Roelof 

Dilling (rdilling@kpnplanet.nl, 0592-501582) 

  

   

14 mrt 

15 mrt 
16 mrt 
17 mrt 

19 mrt 
25 mrt 

  5 apr   

08:30 uur 

18:00 uur 
08:30 uur 
14:00 uur 

18:00 uur 
08:30 uur 

17:00 uur 

Fitness 

Fitness 
Fitness 
Kleine Moere Cross 

Fitness 
ATB-tocht (vanaf Markehuis) 

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

mailto:avdt15@hotmail.com
mailto:rdilling@kpnplanet.nl


ATB-tocht vanuit Grolloo 
  



 

Waarover spraken zij… 
 

Paasvuur 
Zoals u het wellicht al hebt gezien, komt Pasen dit jaar redelijk vroeg. De Eerste 

en Tweede Paasdag vallen dit jaar namelijk op 1, respectievelijk 2 april. Voor 
het komend Paasvuur kunt u op de volgende dagen snoeiafval (geen stobben) 

storten: 
Vrijdag 23 maart, zaterdag 24 maart, vrijdag 30 maart en zaterdag 31 

maart. 
U kunt op de bovenstaande dagen uw snoeiafval kwijt van 09.00 tot 12.00 en 

van 13.00 tot 16.00 uur. Het paasvuur zal maandagavond 2 april worden 
ontstoken.  

 
Noteer de data alvast in uw agenda! 

 

AED en Kinder-EHBO 
Bij voldoende deelname willen we in het voorjaar weer starten met: 

· een beginnerscursus reanimatie en AED-bediening, voor leden 
VDGO die zich na de cursus ook inschrijven bij Hartslag.nu en 

daardoor een bijdrage leveren aan het dorp is deze cursus gratis. 
· Een kinder-EHBO-cursus, de kosten van deze cursus bedragen 

€ 20,- 
Voor info en opgave Alie Jobing: 06-15163636 

 
 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst 
“Grolloo Zorgt”  
 

 
Hebt u de datum van de informatiebijeenkomst over “Grolloo Zorgt” al genoteerd? 
Maandagavond 26 maart a.s., aanvang 20:00 uur. Locatie: “Het Markehuis” 

Het programma van deze avond kunt u terugvinden in het sportblad van vorige week. 
 

Aankondiging behoeftepeiling “Grolloo Zorgt” 
I.v.m. haar verdere aanpak wil de projectgroep graag weten wat de behoeftes van de 
inwoners van Grolloo en Omstreken m.b.t. de zorg zijn. Daarvoor wordt een 

behoeftepeiling gehouden. Ook hierover is meer info opgenomen in het sportblad van 
vorige week. 

De enquêtes worden verspreid tussen 20 en 24 maart en ze worden bij u thuis 
opgehaald tussen 28 maart en 1 april. 

Vereniging Dorpsbelangen  

Grolloo en Omstreken 
KvK nr. 40048381 

Secretariaat: Zuiderstraat  21 
9444 PJ GROLLOO 
tel.: 0624929295 

E-mail: secr.vdgo@grolloo.com 
 



 

Voorjaarsconcert Klein Orkest Rolde 

Klein Orkest Rolde geeft op 18 maart een voorjaarsconcert in de 

dorpskerk te Grolloo. Hoofdstraat 15. 

Het koperensemble dat is opgericht in 1995 bestaat momenteel uit 17 

koperblazers en twee slagwerkers.  

Sinds juni 2017 staat het ensemble onder de bezielende leiding van 

dirigent Arnold Span. Arnold heeft zijn sporen verdient als dirigent 

van top orkesten waaronder de Koninklijke Militaire Kapel Johan 

Willem Friso en is momenteel stafdirigent van de militaire muziek van 

de Nederlandse krijgsmacht. 

Het Klein Orkest heeft als grote voorbeeld "The London Brass", dit 

koperensemble bestaat uit 10 musici en speelt werken die speciaal 

voor die samenstelling zijn gecomponeerd, dan wel gearrangeerd. De 

leden zijn dan ook blij dat veel van die 10 stemmige muziek is 

uitgegeven. Het orkest bestaat zowel uit goede amateur muzikanten 

als enkele (semi) professionals die in een beroepsorkest spelen. 

We brengen een gevarieerd programma voor u, van renaissance tot 

eigentijdse muziek en twee solisten uit eigen gelederen 

Het concert begint om 15.00 uur  

De toegang is gratis. 

We hopen u op ons concert te mogen verwelkomen! 

  



GROLLOO DOET NL DOET!!!  

In Grolloo waren meerdere NL DOET-acties dit weekend.
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SGO pleegde 

onderhoudswerkzaamheden 

op en rond het voetbalveld 

(zie ook verderop) 

 

 

VDGO had 2 activiteiten 

aangevraagd, nl. het 

schoonmaken van alle borden en 

beelden in het dorp en het 

maken van een kinderspeelplaats 

aan de Kruisboomlaan.  

 

  

De oudervereniging van OBS De 

Drift ging met veel (groot)ouders 

een moestuin bij school maken 

voor de leerlingen.  

 

 

 

Bij het Hippisch Holtrijk 

werd o.a. materiaal geverfd 

zodat het weer mooi is voor 

het evenement dat dit jaar 

van 6-8 juli plaatsvindt.  

 

Vrijwilligers 

BEDANKT 

Voor jullie 

inzet! 

 



Het bestuur van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken nodigt alle leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 5 april 2018 in dorpshuis de Zevenster te Schoonloo, aanvang 20.00 uur.  
De agenda ziet er als volgt uit: 
   1.  Opening 
   2.  Mededelingen   
   3.  Verslag vorige jaarvergadering 
   4.  Jaarverslag 
   5.  Financieel verslag 
   6.  Verslag kascommissie 
   7.  Vaststellen vergoeding. Voorstel van het bestuur: verhoging van de vergoeding op de 
                 uitvaartkosten van € 750 naar € 775. 
   8.          Vaststellen contributie 
   9.  Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Greet Homan-Bultena 
           10. Rondvraag 
           11. Sluiting 

 
Website van de Uitvaartvereniging: 

Op 1 maart 2018 is de website van de uitvaartvereniging live gegaan. Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl 

kunt u o.a. informatie vinden over de vereniging, de voordelen van het lidmaatschap en het actuele nieuws. 

Speciaal voor onze leden: rondleiding over de Natuurbegraafplaats Hillig Meer 

Exclusief voor de leden van de Uitvaartvereniging organiseert Natuurbegraafplaats Hillig Meer een 

rondleiding. 

Natuurbegraafplaats Hillig Meer ligt in het prachtige bosgebied van de Hondsrug in Drenthe, vlakbij Assen. 

Mensen kiezen zelf een laatste rustplaats in de natuur. Bijvoorbeeld in de buurt van water of een mooie oude 

boom. Een graf is eeuwigdurend en wordt dus niet geruimd. Natuurbegraafplaats Hillig Meer is een bijzonder 

oude begraafplaats. Met zeven oude grafheuvels van 3.000 jaar voor Christus kent het een eeuwenoude 

traditie van rituelen en begraven. Iedereen is welkom en er is alle ruimte voor uw persoonlijke invulling van 

het laatste afscheid, zolang respect voor de natuur maar voorop staat. 

De rondleiding wordt georganiseerd op dinsdag 24 april om 18:30 uur en duurt ruim een uur.  Na afloop 

drinken we een kopje koffie of thee in het sfeervolle ontvangsthuis. Voor leden die niet goed ter been zijn is 

er passend vervoer.  

Natuurbegraafplaats Hillig Meer, Provincialeweg 2, 9463 TK Eext, T 0592-260944/M 06-

15141430 www.hilligmeer.nl    

 

E-mailadres: 

Voor onze administratie is het belangrijk om in het bezit te zijn van uw e-mailadres. Graag een mailtje naar 

uitvaartgrolloo@msn.com. Mocht u van e-mailadres veranderen dan dit even aan ons melden. 

Uitvaartverzorger: 

Uitvaartverzorging Yarden en Geerts is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0592 313879.  

's Nachts en in het weekend wordt u te woord gestaan door een medewerker van het landelijk meldpunt van 

Yarden. Leden  ontvangen van Yarden en Geerts een korting van plm. € 1200 op de uitvaartkosten.De 

bijdrage van de uitvaartvereniging is € 750 per sterfgeval. 

Yarden: 
Mocht u vragen hebben over uw aanvullende verzekering bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. dan kunt u 
contact opnemen met Yarden (tel. 0800-1292) of met Eddy Tinge, accountmanager bij Yarden tel. 06-
45703364. Een lid van de vereniging kan bij Yarden telefonisch een aanvullende verzekering afsluiten. Hij 
ontvangt dan een collectiviteitskorting van twee maandpremies met een maximum van € 30,00 per 
verzekerde.  

Wijzigingen: Adreswijzigingen e.d. graag zo spoedig mogelijk aan ons door geven.  

Namens het bestuur: Greet Homan, secr./penningmeester, tel. 0592 501524. 

http://www.uitvaartvereniginggrolloo.nl/
http://www.hilligmeer.nl/#_blank
mailto:uitvaartgrolloo@msn.com


Beste inwoners van Grolloo en omstreken, 

 
Via de website www.oldgrol.nl probeer ik het Grolloo van vroeger zo goed mogelijk weer te geven. 
Vroeger is in die zin een heel rekbaar begrip. De meeste informatie is niet ouder dan 250 jaar, maar 
we krijgen met die informatie wel een steeds vollediger beeld. 
 
Oproep 
Ik wil graag een oproep doen aan iedereen die materiaal heeft in de vorm van documenten of foto’s, 
die iets kunnen vertellen over het Grolloo van toen. Als voorbeeld wil ik wijzen op het hoofdstuk 
“De Boerderij” te vinden onder geschiedenisboek. Documenten afkomstig uit een doos, welke een 
periode beslaat van ongeveer 1880 tot 1950. Namen van eigenaren zijn hierin verwijderd. 
 
Op dit moment ligt er nog een en ander op de plank om te verwerken. Met hulp van derden moet 
daar nog een verhaal geschreven worden. Hebt u nog materiaal? Ik hoor het graag! 
 
Vraag 
Regelmatig worden er vragen gesteld. Zo heb Ik nog een vraag liggen over de naam Katveld. De 
Elperweg wordt in de volksmond ook wel Katveld genoemd. Wie u hoe die naam is ontstaan? 

 
RHG 
De informatie van Old Grol wordt deels doorgegeven aan het 
Rolder Historisch Gezelschap. Ook omgekeerd maakt Old Grol 
gebruik van de berichten uit de Kloetschup, het blad van het 
RHG. Het RHG werd in 1970 opgericht en heeft als doel het 
aanmoedigen van de studie naar en het verspreiden van kennis 
over de geschiedenis van de oude gemeente Rolde. Het RHG is 

op zoek naar bestuursleden en zou graag weer een bestuurslid uit Grolloo in haar gelederen 
verwelkomen. Is dit iets voor u? Neem dan contact op met het RHG. Hun contactgegevens vindt u 
op www.rhg-rolde.nl of een telefoontje naar voorzitter Luuk Lesschen kan ook (0592) 24 29 17. 
 
Alvast bedankt! 
 
Bertus Reinders 
Hofakkers 24, 9444 XB Grolloo 
Tel.:  0623074661 
Mail:  webmaster@oldgrol.nl 
 

De website www.oldgrol.nl wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo. 

  

http://www.oldgrol.nl/
http://www.rhg-rolde.nl/
mailto:webmaster@oldgrol.nl
http://www.oldgrol.nl/


  
 

Peewee 
 Column van de Week 

door 

Egbert Meijers 

 
We vertrokken uit Denver met een nieuwe Chevrolet Tahoe SUV. Leo, voorzitter van de 

Nederlandse stichting NANAI, had hem gehuurd en reed ons over de I 25 in noordelijke 

richting via Cheyenne naar Guernsey, in Wyoming. Het was een lange hete junidag op de 

prairie. Eindbestemming was Fort Laramie en we kwamen door Guernsey waar we de 

zogenaamde ‘trailruts’ van de Oregon Trail wilden zien. Op de 25 zien we over de heuvel het 

stadje. Het gaat snel naar beneden. Dan zie ik links van de weg op een zandweg 4 

politiewagens staan. Ik waarschuw Leo af te remmen, maar het is al te laat. Als we de brug 

oversteken komt één van de politiewagens met zwaailicht en sirene in een wolk van stof achter 

ons aan. Leo, hij moet ons hebben! zeg ik. Ik reed niet te hard, zegt Leo. Pull over! klinkt het 

streng achter ons uit de luidspreker. Leo, hij bedoelt ons! zeg ik. Nee, toch? zegt Leo. Ik reed 

niet te hard!? Hij wordt nerveus, we zweten allebei, ondanks de airco. Pull over! Jaajaa’, zegt 

Leo, even een plekje zoeken. De sirene echoot door de hoofdstraat van Guernsey. Pull over! 

Now! klinkt het opnieuw. Mensen kijken naar ons. Leo parkeert de SUV eindelijk langs de 

doorgaande weg middenin het stadje. Hij zet de motor af en wil uitstappen. Get back in the 

car! klinkt het commando. Ik zie een kleine agent met indrukwekkende grote pet, dito 

pilotenbril en behangen met ijzer. Hij staat bij Leo schuin achter het portier. Open up your 

window! en Leo kijkt naar het portier waar het wemelt van de knopjes voor portieren, ramen 

en weet ik wat al niet meer. Hij drukt nerveus op een knopje …zzzzzip…. ik zie het raam van 

de achterklep zakken. Leo, dat is niet de goeie! zeg ik. Hij drukt weer op het knopje en 

…zzzzzip… het raam gaat weer omhoog. Open your window! Now! Het wordt zachtjes aan 

menens en het duurt de agent te lang. Leo drukt weer op een knop en het raam van het 

achterportier gaat …zzzzzip… naar beneden. Ik kijk over mijn linkerschouder en zie de hand 

van de agent langzaam naar zijn rechterheup gaan. Mijn god, ik ben middenin het wilde 

westen en we staan op het punt gearresteerd te worden! Ik zeg: Leo, kijk verdomme nou eerst 

eens goed naar die knopjes voor je wat indrukt. Ik zie het zweet op zijn voorhoofd parelen als 

het zijraam weer …zzzzzzip… omhoog gaat. Dan opent de grote pet het portier zelf en zegt op 

barse toon: Papers! Leo geeft de autopapieren. Hij begint met zijn schrijfwerk. Where are you 

guys from? Drenthe, zeg ik. Quiet, please, zegt de pet. Am I talking to you? De pilotenbril kijkt 

me uitdrukkingsloos aan. De hitte waait het portier binnen. Afijn: we krijgen te horen dat we 5 

mijl te hard reden. Tja, geen wonder, het bord staat net na de heuvel waar elke auto vanzelf 

versnelt. Makkelijke plek om te scoren voor ‘Quiet, please’. Zo noem ik hem vanaf nu. We 

krijgen de mededeling dat de verkeersregels in Amerika bedoeld zijn om je eraan te houden. 

Ja, meneer! Hij verscheurt zijn schrijfwerk, we krijgen de papieren terug en mogen verder.  

Toen Leo en ik twee weken later op het vliegveld onze bagage incheckten vroeg de dame die 

ons hielp of we nog iets leuks hadden meegemaakt op onze reis. Ik vertelde haar van onze 

ontmoeting op de eerste dag. Ze vroeg waar dat was. In Guernsey, zei ik. Hoe zag die agent 

eruit? vroeg ze. Een klein mannetje met veel ijzer op de heupen? Ja, zei ik. Ze schoot in de 

lach. Kent u hem, vroeg ik? Ja, zei ze. Ik ben opgegroeid in Guernsey en hij zat bij mij in de 

klas. Hij was de kleinste en werd daarmee gepest. Wij noemden hem Peewee (ukkie) omdat hij 

zo klein was. Hij moest altijd knokken tegen de grotere jongens. Daarom is hij politieagent 

geworden. Nu is hij een grote baas en wordt nooit meer gepest! 
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http://www.hoveniersbedrijfjansen.nl
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http://www.dierenpensiondeopenruimte.nl


VOETBAL  
 

Uitslagen (veld):  

SGO JO9-1   - Beilen  JO9-1   8-4 

SGO JO9-2   - VAKO JO9-3   12-2 

SGO JO7-1   - Gieten JO7-1   3-1 

Gasselte JO7-1  - SGO JO7-1   3-3 

HHCombi JO7-1G  - SGO JO7-1   8-0 

SGO 1     - Roswinkel Sp. 2  6-1 

 

Uitslagen (zaal):  

SGO 1     - ACV 6    2-10 

 

Veldvoetbal: 
Programma 17 maart: 

Thuis:     Uit: 

SGO JO9-1   - LEO (Loon) JO9-2  09.00 uur 

LTC JO9-3   - SGO JO9-2   10.00 uur 

 

Gieten JO7-1   - SGO JO7-1   09.00 uur 

SGO JO7-1   - Gasselte JO7-1  09.15 uur 

SGO JO7-1   - HHCombi JO7-1G  09.30 uur 

Deze wedstrijden worden gevoetbald in Gieten 

 

Programma 18 maart: 

Thuis:     Uit: 

Buinerveen 2    - SGO 1    10.00 uur 

 

Zaalvoetbal: 
Programma 13 maart: 

Thuis:     Uit: 

Fit Boys 5   - SGO1    19.00 uur 

 

Veldvoetbal: 
Programma 24 maart: 

Thuis:     Uit: 

FC Assen JO9-2  - SGO JO9-1   10.15 uur 

SVZ JO9-1   - SGO JO9-2   09.00 uur 

 

Programma 25 maart: 

Thuis:     Uit: 

SGO 1     - Stadskanaal   10.00 uur 

 

 

  

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


EEN GOED WEEKENDJE VOETBAL IN GROLLOO  

 

Onze kabouters/JO7 hebben genoten, ze 

mochten eindelijk weer een wedstrijd(en) 

voetballen.  

Enthousiast en energiek hebben ze drie 

wedstrijden gevoetbald. Hun tegenstanders waren 

HH combi, Gasselte en Gieten.  

Tijdens de pauzes smikkelden alle voetballertjes 

van het heerlijk fruit aangeboden door onze 

buurtsuper “lekker makkelijk”. Bedankt! 

 

SGO begint sterk in hun eerste wedstrijd in de 
1e klasse. Ze winnen met 8-4 tegen oud-
hoofdklasser Beilen.  

 
Na krap 10 seconden spelen lag de bal, na 
een interceptie, al knap in het net voor SGO. 
De hele wedstrijd waren de voetballers enorm 
geconcentreerd aan het spelen en waren 
efficiënt voor de goal van de tegenstander. 

JO9-1 bedankt buurtsuper ‘lekker makkelijk’ 
voor de sappige mandarijnen en zoete appels 
tijdens de rust. 
 

JO9-2 oppermachtig tegen VAKO J09-3.  

Ze wonnen met 12-2.  

SGO liet tijdens de 2e tweede helft zelfs 

nog wat kansen onbenut door de goede 

keeper 

SGO 1 heeft vanochtend de 1e wedstrijd na 

de winterstop in winst weten om te zetten.  

Tegenstander Roswinkel werd met een 6-1 

nederlaag huiswaarts gestuurd.  

 

Doelpunten kwamen op naam van Kevin E. 

(3x), Arjen (2x) en Max. 

Nieuwe schoenenborstel aan de muur 

tijdens NL DOET. Dank Orion voor dit 2e 

exemplaar!  



VOLLEYBAL  

Uitslagen 

Smash MB 2 -  SGO MB 1   1 - 2 

Quinto DS 3 - SGO DS 2   3 - 1 

SGO HS 2 - Fama HS 2   2 - 2 

SGO HS 1 - VCM HS 1   3 - 1 

vv Rolde DS 3 -  SGO DS 1   4 - 0 

SGO XC 1 - DIO Oosterwolde MC 3 2 - 1 

 

Programma 12 mrt - 18 mrt. 

  

Vrij 09-03 19:00  N.A.S. HS 1 – SGO HS 2 

    Sporthal  : Rodenburghal, Leek 

    Vertrek  : Onderling regelen 

    Vervoer  : Onderling regelen 
 

Vrij 16-03  20:00  Sudosa Desto HS6 – SGO HS 1 

    Sporthal  : Olympus, Assen 

    Vertrek  : Onderling regelen 

    Vervoer  : Onderling regelen 

 

Vrij 16-03 19:30  SGO DS 2 – Quinto DS 3 

    Aanwezig  : 18:45 uur 

    Zaaldienst  : Jorien 

    Scheidsrechter : Susan Reinders 

 

Bardienst:  Janine Tjassens 

 

Vrij 16-03 21:00  SGO DS 1 – Annen DS 3 

    Aanwezig  : 20:15 

    Zaaldienst  : Christa  

    Scheidsrechter : Eldina Everts 

 

Bardienst: José Meems 

 

 

Zat 17-03 10:30  Sudosa Desta NS3 8 – SGO NS3 1 

  11:00  Rovoc N3 1 – SGO N3 1 

  11:15  SGO N3 1 – Impala N3 1 

    Sporthal  : Sporthal Peize, Peize 

    Vertrek  : Ouders regelen onderling 

    Vervoer  : Ouders regelen onderling 

 

 

 

  



 

HOOFDMACHT SGO VLOERT VCM OPNIEUW EN NESTELT ZICH OP PLEK 

TWEE 

Na een volle maand zonder competitiewedstrijd mochten de volleybalheren van 

SGO vrijdagavond 9 maart eindelijk weer los. In het vertrouwde Markehuis 

waren de geel-zwarten van VCM uit Makkinga de tegenstander en die bleek toch 

een stukje taaier dan verwacht. De Friese laagvlieger snoepte SGO zelfs de 

eerste set af, maar daarna stelden de gastheren orde op zaken en trokken de 

wedstrijd verdiend met 3-1 naar zich toe. 

Sanne was er niet bij en Peter was nog immer herstellende van zijn 

hamstringblessure. Ook Folkert was nog niet geheel okselfris, maar begon toch 

aan de wedstrijd. Richard nam plaats op de bank en zag dat zijn teamgenoten 

degelijk aan de wedstrijd begonnen. Met name serverend werd VCM onder druk 

gezet en SGO nam een voorsprong van zo’n zeven punten. Geen vuiltje aan de 

lucht zou je denken, maar opeens kwam er wat zand in de groen-zwarte 

aanvalsmachine. De gasten kwamen zelfs terug tot 23-23, waarna SGO een 

setpunt niet wist te verzilveren. Twee punten later was het wel raak voor de 

Friezen die zo alsnog met de set aan de haal gingen: 24-26. In de tweede set 

tapte SGO uit een ander vaatje. De ploeg hield de concentratie nu wel vast en 

aanvallers Martin en Richard scoorden er flink op los. Het tweede bedrijf werd 

dan ook ruim en betrekkelijk eenvoudig gewonnen met 25-15. 

Ook in set nummer drie was SGO de bovenliggende partij al moet gezegd worden 

dat de sportieve bezoekers zich zeer kranig verweerden. Vooral verdedigend 

stonden ze hun mannetje. Het verschil in volleybalkwaliteit gaf echter de 

doorslag deze set, want SGO won deze met 25-18. Folkert gaf zijn enkel in de 

vierde set rust en Martin nam zijn plek in en deed dat prima. VCM beet nog een 

paar keer fel van zich af, maar de thuisploeg was niet van plan zich nog een keer 

te laten verrassen. Rudie pikte zijn puntjes weer mee op de diagonaal en ook 

Wilko had weer een paar fraaie blokpunten. Tot 18-17 ging de strijd gelijk op, 

maar vanaf dat moment schakelde de ploeg uit Grolloo en omstreken een tandje 

bij. De gasten moesten het antwoord schuldig blijven en verloren ook deze set 

met 25-20 en daarmee de wedstrijd met 3-1. 

Dankzij deze degelijke zege en naaste concurrenten die verrassend steken lieten 

vallen is de strijd om plek twee weer helemaal open. Vrijdagavond 16 maart mag 

SGO om 20.00 uur op bezoek bij Sudosa-Desto, een ploeg die thuis met 3-1 

werd geklopt en exact hetzelfde puntenaantal heeft als SGO. Dat belooft dus een 

spannende pot te worden in de Drentse hoofdstad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mijn naam is Carin de Jonge en ik ben consulent mantelzorg 

bij Impuls. Als consulent mantelzorg zorg ik voor informatie, 

advies, registratie en ondersteuning van alle mantelzorgers 

in de gemeente Aa en Hunze dus ook in Grolloo. Dit voor 

zowel volwassen mantelzorgers vanaf 23 jaar als ook voor 

jonge mantelzorgers van 8 tot  23 jaar.  

Als u langdurig zorgt (8 uur per week en langer dan 3 

maanden) voor uw partner, ouder, kind, een familielid of 

kennis dan bent u mantelzorger. Het geven van mantelzorg 

is iets vanzelfsprekends, het overkomt je en je doet het 

gewoon. Veel mantelzorgers redden zich prima en combineren hun werk, sociaal leven en 

mantelzorg zonder problemen. Toch kan het voorkomen dat de zorg meer tijd in beslag 

gaat nemen en kan leiden tot stress en vermoeidheid, dan raakt de mantelzorger 

overbelast.  

Naast registratie en advies organiseer ik ook thema bijeenkomsten, lotgenoten contact 

groepjes, ontspanning activiteiten, trainingen en de Mantelzorg Waardering. Iedereen 

met vragen over mantelzorg kan bij mij terecht en ook ik wil graag in contact komen met 

mantelzorgers uit Grolloo om ze te kunnen ondersteunen als daar behoefte aan is.  

Ook ben ik per direct op zoek naar een vrijwilliger in Grolloo die een mantelzorger wil 

ondersteunen door een middag per week of per 14 dagen wat taken over te nemen. Dit 

betreft een praatje maken, een kopje koffie drinken of een wandelingetje maken met de 

zorgvrager zodat de mantelzorger even wat tijd voor zich zelf heeft. Ook hiervoor kunt u 

zich bij mij aanmelden. 

Ik ben bereikbaar van maandag t/m donderdag via E-mail: dejonge@impuls-welzijn.nl of 

telefonisch via: 06 11517036. Ik hoop snel kennis met u te maken en de juiste 

ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers in Grolloo die daar behoefte aan 

hebben. 

Carin de Jonge 

mailto:dejonge@impuls-welzijn.nl


PAASPROGRAMMA  
Vereniging voor Volksvermaken  
 1ste paasdag  

Zondag 1 April 2018 

Neutieschiet’n  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

2de paasdag  

Maandag 2 april 2018 

Eierenzoeken  
Aanvang 10.30 uur   
  

Voor kinderen t/m de basisschool   

Starten vanaf het Markehuis   

Bij het inleveren van de eieren krijgt ieder kind 

iets lekkers aangeboden. 

www.volksvermakengrolloo.nl  

Aanvang 13.00 uur 

Voorverkoop bij CR Gerrie van 

11:00 tot 12:00 uur en aan de 

baan in de Berenkuil van 13.00 

tot 14.00 uur.   

 

Kinderen tot 6 jaar € 0,50; van 6 

t/m 12 jaar € 1,00 en ouder dan 12 

jaar € 2,00  
 

• Starten tussen 13.00 uur en 14.00 

uur bij de Berenkuil of het 

Markehuis  

• Vanaf 15.00 uur gaat de baan bij 

CR Gerrie open 

• Vanaf 15.15 uur gaat de baan bij 

CR Hofsteenge open 

• Prijsuitreiking na afloop bij CR 

Hofsteenge  

 



“Heel Schoonloo Beleeft” 
Door: Hellen Lensing , namens commissie Dorpsfeest 
 
In het weekend van 31 augustus, 1 en 2 september is er in Schoonloo weer een dorpsfeest. Om de 
vijf jaar wordt dit feest georganiseerd in Schoonloo.  
Een groepje vrijwilligers zal in samenwerking met het bestaande BVS-bestuur ervoor gaan zorgen om 
er weer een fantastisch weekend van te maken. Via dit eerste artikel willen we graag onze commissie 
aan jullie voorstellen. Hieronder is een schema te zien van de structuur van de commissie en we 
sluiten af met een foto van de bestuursleden. De komende maanden zullen zij zich in gaan zetten om 
het dorpsfeest 2018 tot een succes te brengen! 

 
Een weekend dat toegankelijk moet zijn voor iedereen, jong en oud, in en om Schoonloo! Voorop 
staat dat iedereen van het dorpsfeest mag genieten, op zijn eigen manier! Daarom hebben we er 
voor gekozen om een thema aan het weekend te hangen, namelijk: “Heel Schoonloo Beleeft”.  
De komende weken gaan wij het programma stukje bij beetje bekend maken door middel van 
artikeltjes in ”De Boerhoorn”, “Het SGO krantje”, de website en ook op social media zal het een en 
ander voorbij gaan komen. 
Tijdens de BVS vergadering is er al een korte presentatie gegeven over dit weekend, hieronder is een 
tijdlijn te zien met de planning. 

 
 
We hopen dat jullie alvast het weekend willen 
delen met vrienden, familie, kennissen en 
dergelijke en dat we er samen een feest van 
kunnen gaan maken waar we trots op kunnen 
zijn! 
Voor vragen, ideeën en opmerkingen kun je 
altijd contact zoeken met de commissieleden. 
Ook zijn ze bereikbaar via het mailadres 
dorpsfeest2018@schoonloo.com. 
 
 

  

mailto:dorpsfeest2018@schoonloo.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

