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• Column Bert Oldenburger
• fitnesslessen
• VDGO: terugblik infoavond
Grolloo Zorgt
• Veiling nieuws: al 30
kavels!
• Voetbalverslagen en
wedstrijdschema
• Volleybal - einde seizoen &
BBQ
• Gemeente Aa en Hunze:
infoavond 28/5: vervanging
riolering / aanpassing
straatbeeld
Oostereind/Hoofdstraat
• Kom helpen bij de Blues

Voor de agenda:
• 15/5: inloopavond Blues
• 28/5: inloopavond
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
Inlevering
kopij voor het sportblad
Zie ook:
www.grolloo.com

•
•
•
•
•
•
•

werkzaamheden Aa en
Hunze
1/6: BBQ Volleybal
6-7/6: opbouw blues
8-9/6: Bluesfestival
10/6: afbouw blues
1/7: TT Assen
6-8/7: Hippisch Holtrijk
7/7: Omloop

* 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
SGO-blad niet ontvangen?
Stuur s.v.p. even een berichtje naar of bel met Annemay Bock
telefoon: 06 14 355 833, e-mail: sportblad@sgogrolloo.nl.
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Albertien Jansen

Gymnastiek

gymnastiek@

06-30091547

Roelof Dilling

Loopgroep

loopgroep@

Jan Postema

Loopgroep

loopgroep@
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Vergaderdata bestuur SGO (locatie Markehuis, 20.00 uur)
Dinsdag 3/10
Dinsdag 19/12
Donderdag 11/1
Donderdag 22/2

donderdag 29/3
donderdag 24/5
donderdag 21/6
dinsdag 10/7 (ALV)

Bluesfestival 8 en 9 juni
Ieder uurtje helpt!
Op 8 en 9 juni mogen we tijdens het Bluesfestival de
bezetting op diverse posten in en rond het dorp regelen.
Op beide dagen is dat waarschijnlijk van ca 12 – 1 uur.
De pieken zitten met name bij de aanrijd- en
vertrekmomenten, tussentijds is het rustiger. Kun je op
zo’n dag een paar uurtjes helpen, graag! Je mag
uiteraard de hele dag helpen, maar we kunnen ook
‘splitdiensten’ inplannen als je bijv. ’s middags even naar
huis moet. Maar een start- of sluitdienst kan ook. Veel is bespreekbaar. Ga je bijv.
vrijdag naar het festival, dan kun je wellicht daarvoor helpen bij het verwerken van de
instroom. Ga je niet naar het festival, maar ben je wel thuis? Dan kun je misschien
een post in 1 van de straten in Grolloo voor je rekening nemen, samen met een vriend
of vriendin of je zoon of dochter. De werkzaamheden variëren per post, van parkeren
van auto’s en fietsen tot doorverwijzen, tegenhouden van verkeer en van helpen bij
het oversteken van mensen etc. We houden zoveel mogelijk rekening met je wensen.
Catering wordt geregeld en vrijwilligers ontvangen ook weer een T-shirt als
aandenken.
Voor de woensdag en donderdag hebben we inmiddels voldoende vrijwilligers. Op de
zondag gaan we alles weer opruimen, voor deze dag kunnen we ook hulp gebruiken.
Aanmelden:
Aanmelden kan TOT 31 mei bij Annemay (secretaris@sgogrolloo.nl of
abock72@gmail.com). Voor vragen kunt u ook terecht bij Hilbert
(voorzitter@sgogrolloo.nl of stel.h@hetnet.nl). Bellen mag natuurlijk ook.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om te helpen, leden, niet-leden, donateurs, ouders,
opa’s, oma’s, ooms, tantes…
We maken er samen ook dit jaar weer een superfestival van!
Groet, Annemay & Hilbert

Sportdorp Grolloo
Fitness
In verband met vrije dagen even berichtje over de fitnesslessen voor de komende week.

16 mei
17 mei
18 mei

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

21 mei
23 mei

18:00 uur
08:30 uur

Fitness
Fitness
Carolien afwezig; er kan WEL
gefitnest worden!!
GEEN Fitness (2e Pinksterdag)
Fitness

‘Grolloo Zorgt’
Ook nuttige 2e informatieavond
Afgelopen
maandagavond
vond
in
Het
Markehuis de terugkoppeling plaats van de
enquête die eind maart door veel dorpsgenoten is ingevuld. Er waren
ca. 50 personen aanwezig, een mooi aantal. Zij waren benieuwd naar de
uitkomsten van de enquête en welke conclusies hieraan verbonden
kunnen worden.
Roelof Dilling vertelde bij de aftrap dat de respons met 76% erg hoog is wat de
uitkomsten waardevol en representatief maakt. Ca. 255 huishoudens hebben
gereageerd, wat neerkomt op ruim 600 personen. De aanpak met contactpersonen per

straat heeft zeer goed gewerkt. Dank aan al die vrijwilligers, ook aan degenen die
hebben meegewerkt aan de verwerking van alle formulieren.
Daarna werden in rap tempo de uitkomsten van de enquête bij de verschillende
thema’s gepresenteerd vooral aan de hand van grafieken. Bijzonderheden en
conclusies werden toegelicht.
Ina Reinders lichtte het thema “Grolloo e.o.” toe. Meer dan de helft van de gezinnen
woont 20 jaar of langer in Grolloo of de Omstreken. Het wonen in Grolloo wordt met
gemiddeld een 8,3 bijzonder hoog gewaardeerd.

Rapportcijfer Wonen in Grolloo
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Daarna over Zorg en Welzijn. Diana Leeuwerik liet zien dat we met elkaar in één jaar
bijna 1.000 zorgdiensten en ruim 200 welzijnsdiensten hebben afgenomen. Duidelijk
werd welke diensten we belangrijk vinden om in Grolloo dichtbij en goed geregeld te
hebben, zoals bloedprikken (Certe Markehuis), een thuiszorgaanbieder gericht op
Grolloo, medicijnenvoorziening, aanbod van maaltijden, vervoer en tuinonderhoud.
Vervolgens ging Jan Postema in op de uitkomsten t.a.v. het wonen. Het ging over de
levensbestendigheid van de woningen en de bereidheid om te verhuizen. De meeste
mensen hebben er geen probleem mee om te verhuizen, maar blijven wel bij voorkeur
binnen Grolloo (bijna 60%).
Voor wonen in de boerderij met zorg, direct naast het Markehuis, is op dit moment
grote belangstelling, ook voor de langere termijn (onder de mensen jonger dan 60
jaar).
Hilbert Stel liet zien dat er een grote voorkeur is om in het dorp één centrale
organisatie te starten die zich bezighoudt met alle zorg- en welzijnsvragen.
Via deze enquête hebben zich meer dan 150 mensen aangemeld die bereid zijn om af
en toe vrijwilligersdiensten uit te voeren. Met deze bereidwilligheid kunnen taken over
veel vrijwilligers worden verdeeld. Een prachtige basis.
Daarna vatte Roelof Dilling de conclusies als volgt samen

Na een korte pauze kregen de aanwezigen
per thema een 2-tal vragen voorgelegd.
Vragen waarvoor de projectgroep zich
geplaatst ziet bij het vervolg van het
zorgproject. Dit leverde prima discussies en
heel veel bruikbare suggesties op. Deze
zullen worden gebundeld en samengevat en
helpen om te komen tot een concreet plan
van aanpak en bij de invulling van de taken
van de dorpscoördinator.

De getoonde presentatie is terug te vinden op de website van de VDGO
(https://www.dorpsbelangengrolloo.nl/index.php/projecten/grolloozorg).
Mocht u naar aanleiding van deze avond nog vragen hebben, neem dan gerust contact
op met één van onderstaande personen:

Zorg en Welzijn

Wonen

Roelof Dilling
Diana Leeuwerik
Fokelina Zoelman
Grietje Bruins
Janette Meems
Johanna Bilker
Wilma Kruit

Dick Oelen
Ina Reinders
Yvonne van der Zee
Jan Postema
Hilbert Stel
Richard Heling

Zij zijn graag bereid om vragen te beantwoorden.

WKE Algemeen Nederlands Kampioen
2008-2009

Column van de Week
door

Bert Oldenburger

WKE schreef in 2009 geschiedenis door Algemeen Nederlands Kampioen bij de
amateurs te worden met een ontknoping die zijn weerga niet kende. Ik maakte
toentertijd voor op de website van WKE de navolgende column.
Stelt u zich voor, over 30 jaar zit u met uw kleinkinderen te praten over WKE en dan vertelt u
over de beslissende kampioenswedstrijd van WKE tegen Rijnsburgse Boys. WKE met 2-0
achter, de heenwedstrijd ook al met 1-0 verloren. Om kampioen te worden moet WKE
minimaal 3 keer scoren om er een verlenging uit te slepen. Er is echter 1 probleem, het is al
de 88ste minuut. Kansloze missie, tenzij…… De kinderen hangen aan uw lippen. En jawel hoor
in de 88ste minuut 2-1. 3 minuten later, 1 minuut in blessuretijd 2-2. Het lijkt op een
cosmetische correctie van de uitslag. Zal er nog worden afgetrapt, jawel nog 1 minuut te
spelen. Ingooi, Martijn Doldersum wordt uit de spits naar de zijlijn gehaald om de bal voor de
goal te slingeren. Rand strafschopgebied, schot op de goal, keeper redt, de bal voor de voeten
van Bas Hooiveld, bal hoog in de touwen, 3-2, 3-2, 3-2, verlenging.
De kinderen kijken ietwat ongelofelijk naar opa en ze gunnen hem dit verzinsel. Maar hij gaat
door. In het begin van de verlenging scoort WKE 4-2. WKE landskampioen tot 1 minuut in de
blessuretijd. Een dwerg van Rijnsburgse Boys kopt tussen de reuzen van WKE binnen, 4-3.
Strafschoppen. Een enkele kleinzoon wendt zich af, hij houdt niet van sprookjes. Opa gaat
verder, WKE mist de eerste 3 strafschoppen, RBB doet hetzelfde. Almar Doek scoort de vierde.
Leithoe van RBB ook. Theo Gennissen maakt de vijfde voor WKE. En toen kwam het moment
van onze doelman, Raymond Beukeveld en van Jelle Bouman van RBB. Raymond stond in de
goal en Jelle stond achter de bal, denkend waarheen met die bal, de ruimten zijn zo klein. Hij
neemt een aanloop, ziet Raymond naar links gaan, daar waar hij de bal naar toe wil schieten,
schrikt, glijdt uit, schiet en Raymond ranselt de bal uit de goal. WKE landskampioen.
De overgebleven kleinkinderen kijken meewarig naar opa en opa ziet de kinderen denken, opa
wordt oud en leeft in een fantasiewereld. Maar dan staat opa op. Hij loopt naar de kluis, daar
waar je belangrijke spullen opbergt en die goud waard zijn en pakt een doosje, met daarin een
DVD. Stopt die in de recorder en speelt hem af. De kinderen komen één voor één terug en
gaandeweg verandert de meewarige blik in verwondering en aan het eind in bewondering voor
HUN opa, die als één van de weinigen iets heeft meegemaakt wat nooit weer voorkomt. Opa
kan mooi vertellen, maar hij kan het ook bewijzen.

Bezorger(s) SGO-blad gezocht!

Mans Dikland heeft ons aangegeven dat hij na de zomer stopt met de
bezorging van het SGO-blad in Grolloo. Ben jij op dinsdag of woensdag in de
gelegenheid om een aantal papieren blaadjes rond te brengen, evt. tegen een
vergoeding, neem dan even contact op met Hilbert: voorzitter@sgogrolloo.nl.

VOETBAL
Wat een mooi voetbal lieten onze kabouters/jo7
zaterdagochtend zien in Hijken. We zien ze per week
sterker worden.
Van HH combi gewonnen met 2-0
Van Zuidlaren verloren met 2-1
Van Gasselte gewonnen met 4-1
Aanstaande zaterdag kunt u ze in Grolloo
aanmoedigen om 10:00 uur.

Het was even geleden (september
2016) maar zaterdag was Leo
oppermachtig en verloor JO9-1 met
8-5.
Trainer Bert gaf aan dat SGO voor de
rust slap speelde tegen het tot op de
tanden gewapende Leo. 3-0 was de
ruststand.
Na rust mocht Leo nog even doorgaan en stond SGO binnen 5 minuten met 6-0
achter. Toen kwam eindelijk SGO in actie. 6-3, 7-3, 7-5 met kans op meer.
Uiteindelijk 8-5 en wordt er tevreden teruggekeken over 2e helft.

JO9-2 speelde zaterdag ook in Loon
tegen Leo. Het was mooie en
spannende wedstrijd waarbij het team
goed naar elkaar overspeelde. Dit
resulteerde in een verdiende 5-4 winst!
Top gedaan!

VOETBAL:
Uitslagen:
SGO VR 1
St. Beilen / Fit Boys VR 1
SGO VR 1
LEO JO9-2
LEO JO9-6
HHCombi JO7-1G
SGO JO7-1
Gasselternijveen JO7-1
SGO 1

-

Annen VR 2
SGO VR 1
Rolder Boys VR 1
SGO JO9-1
SGO JO9-2
SGO JO7-1
FC Zuidlaren JO7-3
SGO JO7-1
CEC 4

0-3
3-0
2-2
8-5
4-5
0-2
2-1
1-4
afgelast

Veldvoetbal:
Programma 19 mei:
Thuis:

Uit:

SGO JO9-1
uur
SGO JO9-2

-

Fc Assen JO9-2

10.00

-

BSVV JO9-2G

13.00 uur

SGO JO7-1
FC Zuidlaren JO7-3
SGO JO7-1

-

HHCombi JO7-1G
SGO JO7-1
Gasselternijveen JO7-1

10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur

Programma 25 mei:
Thuis:
Rolder Boys VR1
SGO VR1
St. Beilen / Fit Boys VR3

Uit:
-

Programma 26 mei:
Thuis:

SGO VR1
Annen VR2
SGO VR1

19.30 uur
20.00 uur
20.30 uur

Uit:

Rolder Boys JO9-3G

-

SGO JO9-2

09.00 uur

Programma 27 mei:
Thuis:
SGO 1

-

Uit:
GKC 2

10.00 uur

Afgelopen vrijdag een gezellige
drukte op sportpark De Pol, de
dames en heren 7x7 speelden
beiden de competitie thuis.
De wedstrijden van ons gingen niet
zoals we het bedacht hadden.
Tegen Annen werden we flink
verrast en hadden we binnen no
time 3 tegen goals. Het is ons helaas ook niet gelukt om weer te scoren.
Beilen ging het spel iets beter maar ook hier wilden de ballen van ons niet in het
net van Beilen maar die van Beilen wel in de van ons: 3-0 verloren.
Derby SGO-Rolderboys leek voor ons goed te gaan, we stonden op een gegeven
moment 2-1 voor maar helaas op het laatste moment werd het 2-2.
Ondanks de voor ons tegenvallende prestaties hebben we goed gevoetbald en
hebben we een gezellige afsluiting gehad in het Markehuis!
Dank aan de supporters die ons zijn komen
aanmoedigen!
#SGODames1

VOLLEYBAL
Het seizoen zit erop! De laatste
wedstrijden zijn voor de meivakantie
gespeeld. Inmiddels zijn we bezig met
puzzelen, want de teamindeling mag
weer worden gemaakt.
Afgelopen seizoen hebben we er een mooi
aantal jonge spelers bij gekregen. We
konden zelfs starten met een mini team in de competitie! Langzaamaan begint
ook de winst te komen bij deze beginnende spelers, die getraind worden door
Sandra.
Het mixteam C, getraind door Richard en Suuz en enthousiast gecoacht door
Janke, hebben heel veel winst behaald in de tweede klasse. Zij zijn als tweede
geëindigd, net onder DIO uit Oosterwolde.
De meisjes B, getraind en gecoacht door Nathalie, zijn met 11 speelsters op de
tweede plaats in de competitie gekomen. Zij hebben Smash uit Beilen net voor
zich moeten houden, ze hebben keihard gewerkt.
De dames 2, een team met ervaren speelsters en jongere speelsters die vanuit
de B’s voor het eerst in de senioren speelden. Dit team had pech met blessures
waardoor er vaak speelsters geleend moesten worden. Ondanks de tegenslag is
het team uit de degradatie gebleven en geëindigd op de 10de plaats.
Dames 1, bestaande uit een mix van ervaren speelsters en speelsters die net in
de seniorencompetitie speelden. Ze hebben met vereende krachten een 8ste
positie weten te behalen.
Zowel dames 1, als dames 2 zijn getraind door Sjoukje.
Heren 2, met trainer Folkert, die gaan maar door, zijn er altijd en hebben zich in
de middenmoot prima verweerd. Met de 7de plek in de competitie hebben ze een
goed seizoen gespeeld.
Heren 1, draait lekker in de tweede klasse, ze komen maar liefst op een 4de
positie met als hoogtepunt het verslaan van aartsrivaal vv Rolde in het
Markehuis!! De trainingen worden verzorgd door Richard.
Komend jaar blijven Sandra, Folkert, Nathalie, Richard en Sjoukje als trainers
aan. Daar zijn we erg blij mee!! Suuz en Janke krijgen een druk schooljaar, dus
die hebben helaas aan moeten geven dat ze gaan stoppen met de begeleiding
van de C’s, dat snappen we helemaal, hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme!
Helaas nemen we ook afscheid van een aantal spelers. Spelers die jarenlang bij
SGO hebben gevolleybald en om uiteenlopende redenen komend seizoen niet
meer gaan starten. We zullen hen ontzettend gaan missen! Hopelijk kruipt het
bloed waar het niet gaan kan en komen ze nog weer een keer aanwaaien om te
scheidsen, coachen, juichen, aanmoedigen of misschien zelfs weer een keer te
volleyballen. Jullie zijn, hoe dan ook, van harte welkom!

Ook dit seizoen hebben we het weer met zijn allen moeten doen, we hebben
bardiensten, zaaldiensten, scheidsen, trainingen, coachen en chauffeurs
ingedeeld en het is toch maar mooi weer allemaal gelukt. Daarvoor onze hartelijk
dank!
Rest ons nog het volgende: de recreanten! Op maandagavond speelt een
stelletje enthousiastelingen op gezelligheidsniveau een potje volleybal. Ze
kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Opgeven kan via het aanmeldformulier
dat te vinden is op de website van SGO. Vragen? Mail gerust naar
volleybal@sgogrolloo.nl
Tot volgend seizoen!
Richard en Annelies

BBQ VOLLEYBAL
Op vrijdagavond 1 juni sluiten we het
volleybalseizoen af met de
traditionele BBQ!
Spelers vanaf het C-team zijn van
harte welkom.
In het volgende SGO-blad meer
informatie.

Veiling Grolloo Springlevend 2018
Al meer dan 30 kavels in 1 week
binnen!
De afgelopen week zijn er meer dan 30 kavels
binnengekomen. Fantastisch, een mooi begin! De
kavels zijn er weer in een breed aanbod. Een
vogelexcursie, muzieklessen, het Joytime
belevingspark en een ‘Escape the forest’-aanbod, een
vachtbehandeling voor uw hond, aantal uren grondverzet,
een onderhoudsbeurt voor de CV-ketel of een gaskachel laten uitvoeren, uw
voeten laten verzorgen door een pedicure, een sportmassage, uw
belastingaangifte laten verzorgen, paardrijlessen of wat denkt u van een rondrit
in een koets, of toch liever een rit met wat meer PK’s in een zijspan. Ook dit jaar
kunt u uw schaatsen weer laten slijpen, uw ogen laten controleren, een weekend
overnachten in een hotel, luisteren naar prachtige muziek of gaat u genieten van
heerlijke Drentse producten.
In de komende weken worden alle kavelaanbieders en hun aanbod aan u
voorgesteld.

Veilingmeesters
Om alle kavels aan de man te brengen hebben wij de afgelopen weken diverse
contractbesprekingen gevoerd. Naast burgemeester Piet van Dijk en Jan Sijbring
hebben we als veilingmeester ook oud-wethouder Harry Dijkstra en Derkjan
Schepers (veilingmeester boeldag Schoonloo) weten te contracteren.
De werkgroep Veiling Grolloo Springlevend 2018,
Bert Meems, Dick Oelen, Hilbert Stel, Ina
Reinders en Katrien Eggens
 Veiling@grolloospringlevend.nl
 www.grolloospringlevend.nl
Veiling Grolloo Springlevend

