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In dit nummer o.a.:  

• Column Inge Matthezing 

• Blues – Bedankt!  

• Ter nagedachtenis 

• Veilingnieuws 

• Avondwandel4daagse 

• Aa en Hunze Kidsloop  

• Omloop 

• Triatfun 

• Heel Schoonloo beleeft! 

 

 

 

 

 

 

Voor de agenda:  

• 13/6: Landschap in zicht - 

bewonersavond 

• 17/6: Triatfun 

• 23/6: Textielactie 

• 26-29/6: Avond4Daagse 

• 30/6 -1/7: TT Assen 

• 6-8/7: Hippisch Holtrijk 

• 7/7: Omloop 

 

 
 
 

 

 

               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/


* 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.  

 
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 (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


Bluesfestival 2018 
 

    
 

     
Wat was het weer een boeiend bluesweekend! Voor de bezoekers maar ook voor de 

vrijwilligers die zich vele uurtjes hebben ingezet om de clubkas van SGO te spekken. 
Van alles wat wij zagen en beleefden (en dat is lang niet alles) hebben we het 
volgende opgetekend: 

 Twee bezoekers die er bij de Kiss&Ride achter kwamen dat hun entreekaartjes 
nog op de hotelkamer in Assen lagen. De taxichauffeur maakte met hen een 

dubbele rit. 
 Prima verzorging vanuit onze centrale Annemay en Hilbert (A&H). 
 Ook prima verzorging door aanwonenden (koffie met gebak) en dreuge worst! 

                         

 
 

 
 

 
‘Wat een drukte! Wat is hier eigenlijk te beleven? 

Een Bluesfestival! Oh boeiend … In zo’n klein 
dorp?’  

 
 

Jong geleerd oud gedaan?  



        
 Straatverlichting in Grolloo werkt weer eens niet ….. Dat valt op bij zoveel 

bezoekers. Om 12 uur ’s nachts komt een enigszins verhitte monteur van 
Enexis de boel repareren. Een kwartier later is Grolloo weer top verlicht. 

Hopelijk was dit de laatste storing met de straatverlichting! 
 Kiss&Ride. Verplicht afzoenen en dan uitstappen! ‘Tuut en der uut’.  

       
 En of het internationaal was? Ja zeker. ‘Do you speak English? Sprechen Sie 

Deutsch? Parlez-vous français?’. Veel Duitsers en ook Belgen, Denen en ook uit 

Bulgarije, Roemenië, Polen, Frankrijk, Engeland, uit Nieuw-Zeeland zelfs! 
 Mooiste verhaal is van twee dames die vanuit China een retourtje Grolloo 

hebben geboekt voor Ringo Star. Plekje geboekt op de camping, maar niet 
gerekend op meenemen eigen slaapmogelijkheid. Hoewel alles in de regio was 
volgeboekt is ook dit geregeld. 

 Verstrekken materialen en versterken van de inwendige mens door de “Hilbert 
Mobiel”.  

 Die zorgde zelfs voor VIP-vervoer en toerde met een patiënt onverwacht en 
verrassend over camping de Berenkuil. 

           
 ‘Wat goed dat het parkeren gratis is!’ 

 ‘Compliment voor jullie als vrijwilligers. Zo behulpzaam en aardig!’ 
 ‘Wat was het gezellig. Tot volgend jaar!’ 
 ‘Prachtig. Mooi dorp, aardige mensen, daarop kunnen jullie trots zijn!’ 

 ‘Wat goed dat jullie je hiervoor inzetten. Geweldig, bedankt hoor!!’ 



 Bluesfestival 2019 vindt plaats op 14 en 15 juni 
 

 
 

Alle vrijwilligers die zich voor SGO hebben ingezet: BEDANKT!!!! 
Het was weer beregezellig! Door jullie bijdrage bij acties van SGO, zoals deze keer de 
Blues, kan de contributie van onze vereniging laag worden gehouden.  

 
Nu op naar de TT! Wie helpt ons op zaterdag 30/6 op zondag 1/7?  

Mocht je de smaak te pakken hebben gekregen… aanmelden kan bij 
Gert Jan Hietbrink 

 

Wat een super georganiseerd weekend hebben wij Grollooërs achter de rug!! 

Zoveel blije en voldane mensen heb ik zelden meegemaakt! 

De positieve uitstraling van Grolloo deed het publiek goed! Juist door onze 

vrijwilligers werd dit één groot feest!!  

Hulde voor allen, die zich hebben ingezet voor hun onbekende medemens!! 

Waar kan je dat nog vinden?? Nergens!! 

Maar wél in Grolloo!! 

Mede onder de bezielende leiding van Hilbert en Annemay werd dit een groot 

spektakel! Hulde voor allen! 

Dit kan ik ongetwijfeld schrijven uit naam van heel Grolloo.  

Een warme groet van Rosanke Widman 

 

Textielactie 

Zaterdag 23 juni haalt SGO in Grolloo, 

Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim 

textiel op. 

 

Alle textiel dat u niet meer gebruikt omdat 

het oud, vies, kapot of te klein is, mag u 

voor 9 uur in een plastic zak aan de straat 

zetten. Het Leger des Heils kan er nog van 

alles mee doen. Wat niet meer te dragen is, wordt gebruikt voor kapok of touw en 

gaat naar de derdewereldlanden. Iedere kilo brengt geld op: de helft gaat naar een 

goed doel (Stichting Life Goals) en de andere helft gaat naar SGO.  



 

 

AvondWandel-4-Daagse  

Dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 

juni 

 

Over 3 weken gaan we er weer tegenaan. Dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 29 juni 

organiseert de VvV weer de avondwandelvierdaagse. De starttijd is tussen 18.00 en 

19.00. Elke dag is er weer de keuze tussen 5 of 10 kilometer. De 5 kilometer gaat 

volledig over de verharde weg/fietspaden, zodat kinderwagens ook mee kunnen. De 

10 kilometer gaat juist veelal over onverharde paden door de bossen en de velden 

rondom Grolloo. En Schoonloo, want ook dit jaar wordt daar weer één dag gelopen.  

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om 

mee te lopen. Voor kinderen tot 12 jaar is het 

wel verplicht dat er een volwassene mee gaat.  

Als je mee wilt doen, geef je dan op via de 

website: www.volksvermakengrolloo.nl.  

Op de vrijdag zou het leuk zijn als iedereen 

verkleed komt opdagen. Het thema is het WK.  

 

 

 

Ter nagedachtenis aan Dinie Jansen-Oostra 
 

Anderhalve week geleden, op 29 mei, overleed Dinie Jansen-Oostra op 
83-jarige leeftijd. Dinie heeft zich jarenlang ingezet voor SGO en voor Het 

Markehuis. Jarenlang is Dinie (samen met Hillechienus) beheerder 
geweest van Het Markehuis. In die periode kwam ze met veel 
dorpsbewoners en zeker ook met de sporters van SGO in contact. Vele 

van de oudere sporters zullen zich de gezellige uurtjes in de toenmalige 
barruimte (nu fitness) herinneren. In latere jaren heeft Dinie voor SGO 

veel, heel veel papieren sportblaadjes gevouwen. Zelfs in haar laatste 
weken heeft ze nog het SGO-blad gelezen, om zo betrokken te blijven bij 
Grolloo.  

   
In de persoon van Dinie Jansen herdenken we iemand die zich vele jaren 

voor SGO heeft ingezet.  
  

http://www.volksvermakengrolloo.nl/


Aa en Hunze Kidsrun 2017/2018 

Omloop Grolloo 7 juli 2018 

 

 

 

  

 
 

Afstand en categorieën 

13.45 uur groep 3 t/m 8    ca. 1500 meter 

14.30 uur peuter en kleuterloop  500 meter  (geen onderdeel van klassement 

Kidsrun) 

 

Start en finish   

Start en finish aan de Pol te Grolloo (nabij Markehuis) 

 

Inschrijving:  

Inschrijven door het inschrijfformulier jeugd 2018 (pdf) vooraf thuis te printen en in te 

vullen. Zie www.omloopgrolloo.nl/inschrijven en scroll naar beneden naar Jeugdlopen.  

Het formulier kan ingeleverd worden op de dag van de Omloop vanaf 12.30 tot 

uiterlijk 14 uur in het Markehuis te Grolloo.  

Voorinschrijving is niet mogelijk.  

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

Prijzen en herinnering  

Voor alle deelnemers is er een herinnering.  

Prijzen voor de nummers 1 t/m 3 bij : 

Meisjes groep 3 t/m 5 

Jongens groep 3 t/m 5 

Meisjes groep 6 t/m 8 

Jongens groep 6 t/m 8 

In dezelfde categorieën zijn er ook aparte prijzen voor de jeugd uit de schoolkring 

Grolloo. 

Voor meer informatie zie www.omloopgrolloo.nl  

 

http://www.omloopgrolloo.nl/inschrijven
http://www.omloopgrolloo.nl/


Rust. 

 

Nog een paar dagen en dan staan alle deelnemers aan de 
start van de 2e triatfun crosstriathlon in en om het Loomeer. 
Om 10.00 klinkt het startschot voor de 25 deelnemers van de 

dubbele afstand d.w.z. 700 meter zwemmen, 20 km atb’en en 
10 km hardlopen. Daarna starten de 40 deelnemers aan de 

enkele afstand van 350 meter zwemmen, 10 km fietsen en 5 
km lopen. De weersverwachtingen lijken goed, wij als organisatie staan dan ook te 
popelen om met de opbouw te beginnen.  

 
“De Tour win je in bed” 

Voor de deelnemers zullen er misschien nog een paar trainingen op het programma 
staan, maar in de laatste dagen is rust minstens zo belangrijk als trainen. 
Tourlegende Joop Zoetemelk zei eerder al: de Tour de France win je in bed. Rust is 

dus erg belangrijk. Maar tegelijk met rust nemen, neemt vaak ook de twijfel toe. Is er 
wel hard genoeg getraind om in een mooie (voor iedereen persoonlijke) tijd de finish 

te halen. Probeer die twijfel zo snel mogelijk de kop in te drukken, blijf rustig om zo 
relaxed aan de start te verschijnen.  
 

Parc Fermé 
Wat daarbij helpt is lekker op tijd aanwezig zijn en je goed oriënteren op de situatie 

rondom het Parc Fermé. 
Waar is de start van het zwemmen? 
Waar liggen de boeien en waar kom je uit het water? 

Wat staat je fiets in het Parc Fermé? Is er een goed herkenningspunt? 
Liggen de schoenen goed klaar, veters los etc. en waar is de uitgang van het Parc 

Fermé? 
Waar moet je langs als je terugkomt om de wissel naar het lopen te maken? 
Hoe is het parkoers, doe je een of meerdere rondes en als dat zo is, waar moet je dan 

langs voor de tweede ronde en waar ga je naar de finish? 
Dit zijn allemaal zaken die goed zijn om te bekijken als je eenmaal bij het 

wedstrijdsecretariaat bent geweest om je aan te melden.  
Neem dus ruim de tijd voor de start. 

 
Maar voor die tijd is het belangrijkste: RUST. 
Dus bij deze wensen wij alle deelnemers rust in de laatste dagen voor de start om 

vervolgens op 17 juni een mooie sportieve prestatie neer zetten, waarbij meedoen en 
genieten minstens zo belangrijk zijn als winnen. 

Want als deelnemer van dit prachtige evenement ben je sowieso al winnaar!! 
 
Heb je daarna de smaak te pakken en wil je meer, kijk dan eens op:  

www.triathlonkalender.nl. 
Onze persoonlijke favoriet is de crosstriatlon op Ameland op 9 september. 

https://tri-ambla.nl 
 
 

Tot zondag, 
 

Stefan /Zeger en Aaldert 

 

 

http://www.triathlonkalender.nl/
https://tri-ambla.nl/


 

De Blues 
 Column van de Week 

door 

Inge Matthezing 

 
Het kan niemand echt ontgaan zijn.. afgelopen weekend was Grolloo weer in 

bluesstemming. 
 

Of eigenlijk niet alleen het afgelopen weekend maar al een paar weken. 
Langzaamaan kwamen er steeds meer tekenen van het naderende festival. 

 

Afzethekken tussen Gerrie en Hofsteenge, omleidingsborden langs de straten, 
partytenten bij de supermarkt, rood-wit lint en natuurlijk de allergrootste 

festivaltent van Europa. 
 

Mooi roze, al blijkt dat met een blik op alle festivalgangers toch niet echt de 
kleur van de blues.. stemmig zwart is beter. Het liefst gestyld met een mooie 

hoed. De hoed was nodig. Voornamelijk vanwege het mooie zonnetje. Af en 
toe vanwege een klein buitje... 

 
Zelf hadden we dit jaar geen kaarten. Maar mensen kijken vanuit eigen huis of 

het huis van jarige oma Lientje was net zo vermakelijk. Oma Lientje scheelt 
overigens maar ruim een jaar met Beatle Ringo Starr, die we op vrijdagavond 

fantastisch in eigen tuin konden horen. 
 

De Yellow submarine zat ook de volgende dag nog goed in het hoofd... Rond 

drie uur was het gelukkig (😉) tijd voor een volgende ronde muziek. Waarvan 

het optreden van Laurence Jones met gitarist Erwin Java toch wel het 
hoogtepunt van het festival bleek te zijn. 

 
Het mooie is dat ondanks dat we er zelf niet bij waren, we via de social media 

toch een goede indruk van het festival hebben gekregen. Zo goed dat het toch 
wel weer kriebelt... 

 
Op naar volgend jaar dus maar! En wellicht daarna niet nog een jaar maar wel 

zes jaar.. Dat zou toch prachtig zijn! 

 

                       **** 

Nog even nagenieten van Java en 

Jones? Beluister hen op  

https://youtu.be/DQz8yhuXz3Q 

 

 

                            Foto: Hans Tak 

https://youtu.be/DQz8yhuXz3Q


 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Toernooi HH combi in Hooghalen:  

Jo7: 1e  

4-2 en 6-1 gewonnen van Gieten 

1-1 en 2-2 tegen HH combi  

 

 

 

 

 

 

JO9-2: 1e  (1x gelijk en 4x winst)  

Beilen JO8-1: 4-4 

Beilen JO9-2: 4-2 

Smilde 94: 10-0 

HH combi JO9-2: 4-1  

Annen JO9-3: 2-1 

 

Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018 

Prachtige en unieke kavels voor de 

veiling 2018! 

Uw voeten worden professioneel onder handen 

genomen door Téja Venema. Pedicure aan huis! Téja 

biedt een pedicure behandeling aan. Oostra en 

Partners verzorgen graag uw belastingaangifte 2018 

en reviewen uw aangifte 2017, mits u natuurlijk het 

hoogste bod uitbrengt voor deze kavel. Martijje heeft de afgelopen weken op 

De Drift de kinderen al kennis laten maken met Blues, voor de veiling biedt zij 

haar prachtig kinderliedjespakket aan én haar CD Evenwicht! 

Heeft u nu al waardevolle spullen staan of een mooie dienst aan te bieden, laat 

het ons weten via veiling@grolloospringlevend.nl of neem contact op met één 

van de werkgroepleden. 

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 

mailto:veiling@grolloospringlevend.nl
mailto:Veiling@grolloospringlevend.nl
http://www.grolloospringlevend.nl/
https://www.facebook.com/grolloospringlevend


  

 

 

 



  



“Heel Schoonloo beleeft!” voorverkoop 

Door: Hellen Lensing, commissie dorpsfeest Schoonloo 

 

 

Op de website www.schoonloo.com staat een bestand met een bestelformulier, 

als je kaarten wilt kopen in de voorverkoop, vul deze lijst in en stuur hem op! 

Download het bestand dan op www.schoonloo.com en stuur deze ingevuld naar 

dorpsfeest2018@schoonloo.com. Dit bij voorkeur voor 1 juli 2018. Dit geeft de 

organisatie een goed beeld van het aantal bezoekers en garandeert jou als 

bezoeker toegang, want vol=vol.   

Op woensdag 29 en donderdag 30 augustus is van 19 tot 21 uur de mogelijkheid 

om in het dorpshuis “De Zevenster” de reeds bestelde kaarten op te halen en te 

betalen.  

De mogelijkheid bestaat om een “passe-partout” te kopen waarmee je het hele 

weekend toegang hebt tot alle activiteiten. Een heel weekend feest voor maar 40 

euro! Voor kinderen t/m 12 jaar zijn de passe-partouts beschikbaar voor maar 

10 euro. 

Verder zijn er losse toegangsbewijzen beschikbaar voor de barbecue, de 

zaterdagavond en voor de brunch. Deze drie onderdelen kosten allen 15 euro. 

Nodig ook je dorpsgenoten, vrienden, familie, collega’s, kennissen uit om dit 

feest in Schoonloo mee te maken.  

Vrijdagavond zal tijdens de opening onze dorpsvlag onthuld worden door een 

trouwe dorpsvriend. Hoe leuk zou het zijn als het hele dorp tijdens het 

dorpsfeest deze vlag gaat ophangen? Bestel daarom ook alvast je eigen 

dorpsvlag. Tijdens de opening zal deze vlag dan aan jou worden overhandigt. 

Onderaan de bestellijst is nog ruimte om je eigen team aan te melden voor de 

pubquiz op vrijdag (5 euro p.p.), of je deelname voor de zeepkistenrace door te 

geven (gratis). 

Bedankt alvast voor jullie medewerking, en we hopen op een goede verkoop.  

Kom ook en beleef het mee in Schoonloo! 

Als er vragen zijn kun je contact opnemen via dorpsfeest2018@schoonloo.com 

 

  

http://www.schoonloo.com/
http://www.schoonloo.com/
mailto:dorpsfeest2018@schoonloo.com


 

 

  



 

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

