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Inlevering kopij voor het sportblad   

 

Jaargang: 50 

Nummer: 37  

Datum: 19 juni 2018 

 

  

 

 

 

 

 

In dit nummer o.a.:  

• Column Lukas Koops 

• Avondwandel4daagse 

• Triatfun 

• Textielactie 

• RaboClubkasCampagne: 

word Rabo-lid en stem 

mee! 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de agenda:  

• 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


 

 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt voor 2018 € 150.000,- (incl. BTW en schenkingsrecht) 

beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen 

over de verenigingen en stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 augustus 2018 lid zijn 

ontvangen in het najaar drie stemmen, waarvan er maximaal twee op dezelfde vereniging of 

stichting mogen worden uitgebracht. Op die manier beslissen leden van de Rabobank mee in de 

verdeling van het beschikbaar gestelde budget. De stemkaart met de unieke stemcode wordt begin 

september 2018 met de post bezorgd. 

Stemmen kan van 4 t/m 19 september 2018. Tijdens de finale-avond in theater De Nieuwe Kolk in 

Assen op 1 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt.  

Om straks te kunnen stemmen op de Grolloër vereniging van uw keuze is het dus noodzakelijk om 

lid te zijn van de Rabobank. Lid worden kan via www.rabobank.nl/assen-nd tabblad ‘De voordelen 

van het lidmaatschap’ of via telefoonnummer 0592 – 323 911.  

In voorgaande jaren hebben Het Markehuis, SGO, Crescendo en Vriendenkring steeds mooie 

bedragen ontvangen door de Clubkas Actie. Meld u aan als Rabobank-lid en stem ook mee! 

 

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. 

  

http://www.rabobank.nl/assen-nd


 
 

Een échte Drent  

 

 Column van de Week 
door 

Lukas Koops  

 
Er komt tegenwoordig op de landelijke televisie regelmatig een filmpje voorbij waarin 

Drenthe wordt gepromoot. Dat gebeurt met flitsende beelden. Veel van wat 

kenmerkend is voor deze regio is te zien. Mooie natuur, fraaie hunebedden, maar ook 

het voormalige Kamp Westerbork wordt getoond. Drenthe wordt neergezet als een 

moderne provincie, waar het goed toeven is en waar je toch zeker minimaal een deel 

van je vakantiedagen moet doorbrengen.  

Het is niet zo moeilijk om met de camera een aantrekkelijk beeld te schetsen van 

onze provincie. Lastiger wordt het als je ook wat zinvols wilt beweren over de mensen 

die hier wonen. Nog niet zo lang geleden gebeurde dat in het televisieprogramma De 

Hokjesman. Geprobeerd werd om met algemene typeringen de Drent neer te zetten. 

Wat is kenmerkend voor de Drenten? Wat moet ik verstaan onder de Drentse 

identiteit? Wanneer ben je een échte Drent? Kun je nog altijd stellen dat de Drent is 

gewrocht uit turf, jenever en achterdocht? Dat soort vragen kwam aan de orde. Alsof 

in Drenthe anno 2018 nog allemaal hetzelfde soort mensen woont. Alsof niet ook 

Drenthe door de jaren heen een in alle opzichten multiculturele samenleving is 

geworden. 

Kort geleden kreeg ik een boekje in handen met de fraaie titel Het Drentse 

volkskarakter. In het boek van K. van der Kley is geen jaartal te vinden, maar ik denk 

dat het eind jaren dertig van de vorige eeuw is gepubliceerd. Deze Van der Kley wist 

wel raad met de Drenten! Destijds konden ze blijkbaar allemaal op dezelfde wijze 

gekarakteriseerd worden. De boel was nog overzichtelijk. Een paar citaten:  

‘Als de Drent eenmaal met iets bezig is, moet het af, maar kleinigheden worden vaak 

uitgesteld. Het erf van een Drentse boerderij ziet er daardoor vaak slordig uit. 

Landbouwwerktuigen worden niet altijd opgeborgen. Smeden en timmerlieden beloven 

te komen om een reparatie te verrichten, maar doen het zelfs na herhaalde 

aanmaning nog lang niet altijd. Bij hen valt het telkens uitstellen wel heel sterk op.’  

Volgens Van der Kley is de Drent gehecht aan oude gewoonten. 

‘De Drent reist weinig en gevoelt daar ook weinig behoefte aan. Velen hebben nog 

nooit met ’t spoor gereisd. Een zoon in militaire dienst wordt zeer beklaagd en krijgt 

vaak heimwee. Een huis werd niet gauw vertimmerd, ’t moest alles bij ’t oude blijven. 

Kasten en andere meubelstukken erfden van ouders op kinderen over.’  

In Het Drentse volkskarakter wordt ook beweerd dat de Drent constant is in zijn 

affecties. 

‘Het duurt lang eer men het vertrouwen van de Drenten gewonnen heeft, maar heeft 

men dit eenmaal verkregen, dan heeft men het ook voorgoed gewonnen.’ 

Het is verleidelijk nog veel meer te citeren uit dit boeiende boek.  Bijvoorbeeld dat de 

Drent gehecht is aan het oude, het bekende, moeilijk toegankelijk is voor nieuwe 

inzichten en graag met zijn gedachten in het verleden vertoeft. Maar ik laat het 

hierbij. U hebt genoeg stof om te kunnen nadenken over de vraag of u tot de échte 

Drenten behoort.  



 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

AvondWandel-4-Daagse  

Dinsdag 26 tot en met 

vrijdag 29 juni 

 

Binnenkort 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 in het Markehuis. Elke dag is er weer de keuze 

tussen 5 of 10 kilometer. De 5 kilometer gaat volledig over de verharde 

weg/fietspad, zodat kinderwagens ook mee kunnen. De 10 kilometer gaat 

juist veelal over onverharde paden door de bossen en de velden rondom 

Grolloo. Ën Schoonloo, want ook dit jaar wordt daar weer op donderdag 

gelopen. Startlocatie is dan het Dorpshuis in Schoonloo aan de 

Schoolstraat. 

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.  

 

  

http://www.volksvermakengrolloo.nl/


Fantastische 2e editie Triatfun cross triatlon. 

 

Met prima triatlonweersomstandigheden, werd zondag 17 juni 2018 om 
10.00 uur, het eerste startschot gegeven voor de zogenaamde dubbele 

afstand. 
Alle deelnemers moesten in 2 rondes, 700 meter zwemmen, 20 km atb’en 

en 10 km hardlopen. 

Om 10.16 uur werden zij gevolgd door de groep die 350 meter gingen 

zwemmen 10 km atb’en en 5 km lopen. Dit alles gebeurde in en rond het 

Loomeer en natuurgebied De Tweelingen. 

Om dit voor alle deelnemers, rond de 70 in totaal, mogelijk te maken 

waren ruim 30 vrijwilligers actief. Waarvoor hartelijk dank !!! 

De organisatie werd ondersteund door het gastvrije Staatsbosbeheer, 

Bouwbedrijf Enting, SGO, Gemeente Aa en Hunze, EAC De Kiep, 

snackkiosk Loomeer en Run to day. 

In beide categorieën was er een prachtige maar zeer sportieve strijd te 

zien, soms tegen elkaar maar vaak ook voerden de deelnemers een strijd 

met zich zelf. Het leed werd daarbij een beetje verzacht door het mooie 

parkoers. 

Uiteindelijk konden er in elke categorie mensen werden gehuldigd op het 

speciaal voor deze gelegenheid ontworpen duikplankpodium. 

Wij kijken terug op een zeer op zeer geslaagde en sportieve 2e editie van 

de triatfun crosstriatlon. 

Stefan /Zeger /Aaldert. 

 

Kijk voor uitslagen en een uitgebreide 

fotoreportage op onze facebook 

pagina: 

https://www.facebook.com/Triatfun 

 

  

https://www.facebook.com/Triatfun


 

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

