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In dit nummer o.a.:  

• Column Bert 

Oldenburger 

• Omloop 

• Ouderenontmoeting 

• Oud papier 

• Veilingnieuws 

• Zomerfeest Grolloo 

• Geluksweek i.s.m. 

Impuls 

• Dorpsfeest Schoonloo 

• Streuer succesvol op 

‘Zolder’ 

• Endeveld & Remmé niet 

naar Zolder 

 

 

 

 

Voor de agenda:  

• 14/7: oud papier 

• 29/7: Zomermarkt Grolloo 

• 13-17/8: geluksweek 

• 26/8: beachvolleybal 

• 8/9: open 

monumentendag 

• 4/10: Dorpsmaaltijd 

• 7/10: 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  

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


 
 

http://www.omloopgrolloo.nl


 
 



 



 

 
 

 
 
 

 

Warenmarkt tijdens het zomerfeest op 

Zondag 29 juli 2018 
 

 

OPROEP DEELNEMERS WARENMARKT  
 

Ook dit jaar is het weer mogelijk voor galeriehouders, cursusaanbieders, 

bedrijven, hobbyisten etc. uit Grolloo, Papenvoort en Vredenheim om een 
plaatsje te bemachtigen op de warenmarkt. 

 
Donateurs van de Vereniging voor Volksvermaken betalen geen stageld. Een 

marktkraam (4 m.) is te huur, maar geef dit dan wel direct door. Het huren van 
een “halve” kraam is eventueel mogelijk. Prijs voor een hele kraam is € 25.00 

en een halve kraam € 12.50. Opgave voor 16 juli 2018! 
 

(Overige marktkooplieden verwijzen wij graag naar het opgaveformulier op onze 
website.) 

 
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met:  

Secretaris Janette Meems 

Graag per mail: secretaris@volksvermakengrolloo.nl 

Tel.: 0592-501304 

 
De markt is van elf uur tot vijf uur. De toegang is gratis. 
 

Meer informatie over deze en andere Grolloo is Zo! activiteiten is te vinden op 
www.volksvermakengrolloo.nl  

 

  

mailto:secretaris@volksvermakengrolloo.nl
http://www.volksvermakengrolloo.nl/


 

  
 

Warenmarkt tijdens zomerfeest op 

zondag 29 juli 2018 
 

OPROEP KINDERROMMELMARKT 
 

Hallo jongens en meisjes, 
 
Ben jij in de leeftijd tot 15 jaar en wil jij meedoen met de rommelmarkt? Heb jij 
nog spulletjes die je graag wilt verkopen, bespeel je een instrument, heb je een 
leuk spelletje?  
 
Meld je dan aan voor 16 juli 2018 door een mailtje te sturen aan: 
secretaris@volksvermakengrolloo.nl 
Vermeld je naam, jouw adresgegevens, telefoonnummer en waarmee je op de 
markt staat of wat je wilt gaan doen. 
 

LET OP! Dit jaar zijn er geen kramen beschikbaar. Dus gewoon verkoop vanaf 

een kleedje of eigen meegebrachte tafel. 

 
Voor verdere spelregels verwijzen we naar onze website. Wij gaan ervan uit dat 
jij en jouw ouders op de hoogte zijn van deze regels. 
 
De markt is van elf uur tot vijf uur. De toegang is gratis. 
 

Meer informatie over deze en andere Grolloo is Zo! activiteiten is te vinden op 
www.volksvermakengrolloo.nl  

 
  

http://www.volksvermakengrolloo.nl/


 

 
 

Zien en gezien will´n word´n 
 

 Column van de Week 
door 

Bert Oldenburger 
 
Ik leup lest in Emmen en kwam, en daor koj niet onderuut, langs al die terrassies. Het was 

mooi zunnig weer en ze zaat´n daor allemaol weer in vol ornaat mooi te weed’n.  Je weet wal, 

de zunnebril op de kop in ‘t  haor, veur zover aanwezig en niet veur de oog´n. Een vest of 

jassie lossies over de scholders en met ´n knup in de mouw´n veur de buuk. De bien´n over 

mekoar en glas wien in de haand en er mor op verdacht weed´n dat ze word´n gezien. 

As ik daor langs loop kiek ik altied de andere kaant op, veurt geval mij ien anrop. We waar’n 

op de fiets van Exel naor Emmen fietst. We muss’n wat oet Emmen hebb’n. Toen we daor met 

de fiets in de haand langs luup’n, heurde ik zo iniens iene roep’n: Bert. Ik dacht deurloop’n en 

dat dee ik ok. Mor hij ruup nog’n keer Bert. Ja en toen mus ik mij wel umdraai’n. Het was Gert 

met zien vrouw. Ze hadd’n jaorn in Exel vlak bij ’t bos woont en een jaor of vief leed’n naor ’n 

appartement in Emmen vertrokk’n. 

Met lichte teeg’nzin leupen wij naor hun toe. Gao ‘dr bij zitt’n zeede. Ik dacht, kiek wel oet, 

want dan heur je ook bij dat…, ja hoe zal ik dat zegg’n. Nou vooruit, bij dat spul. Dus ik zeg, 

nee we moet zo verder. Ik zeg tegen ze, bevalt beetie in Emmen. Ja het is geweldig zegg’n ze 

beide in koor. Ik zeg wat doei dan zo de heule dag. Nou zegt ze we lees’n eerst ‘smurgens bij 

de koffie eem de kraant en dan gaon we eem de stad (Emmen is’n durp) in en pikk’n een 

terrassie, glassie wien d’r bij. Dan gaon we weer naor oes appartement, eet’n wat, doen een 

dutje en aan de eind van de middag weer een terrassie. 

Ik zeg nou dan zoep ie d’r aordig op los, mor jij dronk toch nooit wien, je had toch altied pils. 

Klopt zee he, mor op terras mooi wien drink’n. Dat heurt zo. Ik zeg, hij ok al verstand van 

wien? Ja zeker zee he, ik herken bijna iedere wien en hij draaide de inhoud van zien glassie in 

de rondte. Ik zee aj nog es een keer in Exel komt, kom dan een keer langs. Want ik heb een 

wientje van iemand kreeg’n, zo drink je ze zeld’n en je weet ik drink dat bocht niet, dus die 

mag jij wel hebb’n. Ja dat zeg ie dan uut beleefdheid. 

Mor verdomd een paor daag’n laoter telefoontie van Gert. Ze kwaam’n naor Exel. Of ons dat 

uutkwam. Ik dacht, oh nou moet ik in actie komm’n. Ik as ’n hazewindhond naor de Aldi om 

een pak wien te koop’n en op de terugweg langs onze buurtsuper. Ik vruug hem, mag ik eem 

in de glasbak kiek’n en vertelde hem mien bedoeling. Nou dat mug. Ik zocht en vond een lege 

fles van een hele dure wien, en ik riep bingo. Het was een wienfles van Chateau Margaux , 

kosten € 486,--. Dat had ik eem opzucht op internet. Ik maokte de fles schoon, dee de aldi 

wien er in en zette hum klaor veur’t hoge bezoek. 

En verdomd daor waar’n ze al. Het was mooi weer en wij ging’n buut’n zitt’n. Het was echt 

terassies weer, mor dan mooi bij huus, waor gien iene je zut. Ik vruug, koffie? Nee ze hadd’n 

liever een wijntje. Ik pakte de wien met ’n witte luier um de fles.  Ja je moet niet met de 

vingers aan de fles komm’n, want dan get de dronk er af. Schunk een beetje in ’n glassie en 

gaf het om te probeer’n aan Gert. Hij draaide het glas in de rondte, nam een slok en ik schrok, 

hij begon te kokhalzen. Mor dat bleek niet zo te weed’n, hij gorgelde om de wien te pruuv’n en 

te keur’n. Ik zee, nou? Hij zee, verrukkelijk wijntje. Ze drunk’n de fles veur driekwart leeg en 

de rest kreeg’n ze met. En we naam’n hartelijk afscheid. 

Intuss’n woon’n ze weer landelijk in Rolde en niet meer in de stad, mor ok doar bent 

terrassies. 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.knollegruun.nl
http://www.bloemgaard.nl
http://www.joytime.nl
http://www.rietdekkersbedrijfgeertharms.nl
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http://www.heling.nl
http://www.hoveniersbedrijfjansen.nl


mailto:ehadders@kpnplanet.nl
http://www.garagebuisman.nl
http://www.kapsalonjanny.nl
http://www.techniko.nl
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http://www.hofsteengegrolloo.nl
http://www.gibu.nl
http://www.dierenpensiondeopenruimte.nl


Geluksweek Impuls 

 

 

Er wordt a.s. zaterdag 14 juli oud papier gehaald. 

Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld 

of in dozen verpakt aan de weg zetten?  

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en 

Vredenheim (tussen 9.00 en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de 

ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in de schoolgids.  

De containers van Grolloo zullen tot nader bericht weer bij school staan. 

Wij willen u graag nog wijzen op de mogelijkheid om oud papier in te leveren 

buiten de vaste ophaaldagen om. Mocht u tussendoor oud papier kwijt willen, dan 

kan dat in de container die bij De Welkoop staat. Ook de opbrengst van het papier 

dat hierin wordt verzameld, komt ten goede aan de school. 

We danken u alvast weer voor uw medewerking. 

Contactpersoon: Coördinator container is telefonisch bereikbaar van 9.00 u tot 

13.00 uur op het nummer 06 – 18312477 

 

Namens de oudervereniging  

OBS “De Drift”                                         Diana Leeuwerik 

 

 

Tijdens de geluksweek van Impuls in de 

zomervakantie worden allemaal leuke dingen 

gedaan voor kinderen uit groep 5, 6, 7, 8 in de 

jeugdsoos The RisingSun in Gieten. We doen 

spelletjes, grappige opdrachten (buiten, 

knutselen en zingen) en bedenken wat ons 

gelukkig maakt. Hoe we ons vaker gelukkig 

kunnen voelen en hoe we geluk kunnen delen met anderen. De week 

sluiten we feestelijk af met een Lucky-Party. Kortom: een super leuke 

week waar kinderen leren, maar ook andere kinderen ontmoeten.  

 

Waar:          The Risingsun, Schoolstraat 5 in Gieten 

Wanneer:    Van maandag 13 aug tot vrijdag 17 aug 

Hoe laat:     Elke dag van 13:00 tot 15:30 uur 

Opgeven:    Mailtje naar m.ijntema@impuls-welzijn.nl 

Kosten:       15,- voor een hele week  

mailto:m.ijntema@impuls-welzijn.nl


Ouderenontmoetingsavond succesvol onderdeel 

Hippisch Holtrijk 

Na de positieve reacties over de 

Ouderenontmoetingsavond tijdens de 3e editie 

van het Hippisch Holtrijk in 2017, konden we 

het natuurlijk niet laten om de ouderen ook dit 

jaar in de watten te leggen.  

Maar liefst 42 ouderen, afkomstig uit Rolde 

(o.a. De Wenning), Schoonloo en Grolloo 

meldden zich aan voor een gezellige avond met 

tuigpaarden, muziek door het Gasselter 

Blaoskapel en hilarische Holtrijk games. Er werd 

natuurlijk veel gekletst en gelachen. Leuk ook 

om oud-bewoners van Grolloo weer tegen te 

komen en te spreken.  

Het ontbrak de gasten niet aan heerlijke warme 

en koude hapjes, koffie met verse koek en 

uiteraard een advocaatje met slagroom. Er werd 

veel Rivella gedronken, maar sommigen grepen 

hun kans en 

namen een wijntje 

of biertje. “We zijn uit en worden 

thuisgebracht, dus het mag, wichie.” 

Om ca. 21.30 uur werd iedereen weer naar 

huis gebracht, met een doos bonbons op 

zak. Sommigen (Vriendenkring-leden?) 

probeerden tijd te rekken en zongen in koor 

‘we gaan nog niet naar huis’, maar helaas, aan al het moois komt een 

eind. Als het aan de oudste aanwezige lag (98 jaar!), maakte hij dit ook 

weer mee op z’n 100e. Wie weet …  

De avond werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Aa en Hunze, 

Impuls-Welzijn, Op=OP Voordeelshop en uiteraard door een aantal 

vrijwilligers. Dank voor jullie bijdrage én gezelligheid!  



Veilingnieuws Grolloo Springlevend 2018 

Prachtige en unieke kavels voor de 

veiling 2018! 

Inmiddels worden er steeds meer kavels aangeboden 

voor onze veiling op zaterdag 13 oktober. Naast de 

kavels van bedrijven en kunstenaars komen de eerste 

kavels van inwoners van 

Grolloo e.o. ook al binnen. 

Onder andere prachtig glaswerk, 

het enige echte Drentse woordenboek en een 

trampoline.  

 

Corine van der Heide van Groenten uit Grolloo biedt 

een goed gevulde groentemand aan met groenten uit 

het seizoen. Erik Hadders biedt 2 uur grondverzet aan 

en Autoservice Lunsing biedt 3 waardebonnen aan 

voor een APK-keuring. Wiebe Bijker heeft weer een 

prachtig olieverfschilderij (op doek) gemaakt van het 

Siegersveen, het voor de meeste Grolloërs wel 

bekende vennetje bij de vijfsprong. En van Vakgarage 

Dijkstra uit Borger mogen wij een waardebon van € 

100,00 veilen. 

 

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


Eerste en tweede plaats voor Streuer en Daalhuizen 

Met opgeheven hoofd hebben Bennie Streuer uit Grolloo en Gerard Daalhuizen 
uit Kockengen zondagmiddag het circuit van Zolder verlaten. Het zijspanteam 

boekte zaterdag de tweede plaats en zondag de eerste in de IDM/ONK wedstrijd. 
 
Zaterdag kwam Team Streuer weliswaar als derde over de finish, achter het 

Duitse Sattler Motorsport en Kretzer/Bosch. Zondag passeerden Streuer en 
Daalhuizen de eindstreep als tweede. Maar zondagmiddag een uur na afloop van 

de tweede zijspanrace van dit weekend bleek bij technische controle de machine 
van Josef Sattler en Uwe Neubert niet aan het reglement te voldoen. De jury was 
onverbiddelijk en schrapte het team uit beide uitslagen. Daardoor schoven 

Bennie Streuer en Gerard Daalhuizen in de uitslag van zaterdag en die van 
zondag een plaats op, waardoor uiteindelijk de tweede en eerste plaats in hun 

handen kwam. 
 
 “Onverwacht, maar ik ben er erg blij mee”, liet Bennie Streuer na afloop van de 

race op zondagmiddag weten. “Zoiets verwacht je niet. Door deze uitslag, ben ik 
in de tussenstand van het IDM/ONK veel steviger aan de leiding gekomen.” 

Team Streuer gaat nu aan kop met 95 punten, terwijl het duo Roscher/Burkhard 
tweede staat met 58 punten. 
 

Zaterdag werd het Nederlandse tweetal enigszins geplaagd door een slecht 
werkende brandstofpomp, waardoor de Kawasaki van Streuer niet optimaal liep. 

“Ik was toen redelijk goed van start en ging als derde de eerste bocht in”, aldus 
Bennie Streuer, “maar ik kon niet zoveel snelheid ontwikkelen dat ik Sattler en 

Team Kretzer kon passeren.” 
 
Zaterdagavond is hard gewerkt om het euvel van de slecht functionerende 

brandstofpomp op te lossen. Zondagmiddag had Team Streuer daar al voordeel 
van. In de eerste fase van de race wisten Streuer en Daalhuizen koploper Sattler 

te passeren en de eerste plaats te grijpen. Een ronde later was het weer anders 
en ging Sattler aan de leiding. Streuer kon de Duitser redelijk volgen, tot vier 
ronden voor het einde. Om niet teveel van zijn banden te vergen, richtte de man 

uit Grolloo zich op het verdedigen van de tweede plaats en wist die tot en met de 
finish vast te houden. Ruim een uur na de wedstrijd kwam het bericht dat 

Sattlers machine niet aan de reglementen voldeed, waardoor Streuer en 
Daalhuizen doorschoven naar de winst. Sattler werd ook uit de uitslag van 
zaterdag geschrapt. “Het is een meevaller die uitstekend van pas komt”, zo liet 

Bennie Streuer op het 
circuit van Zolder weten. 

 
Zijn vriendin Ilse de Haas, 
die eveneens van start 

ging en de wedstrijd met 
Ferry Sergers reed, 

voltooide de wedstrijd 
zaterdag als elfde en 
zondag als negende, 

prestaties waar het duo 
zeker voldoening uit putte. 

 
 

Foto: Kees Siroo 



   

 

Endeveld/Remmé niet in Zolder 

 

Het zijspanteam Drugsadvies Sidecarshop Racing gaat dit weekend niet 

van start op het circuit van Zolder in België. Tijdens trainingen voor de 

IDM/ONK race, vrijdag, liep de 1000cc machine van stuurman Kees 

Endeveld (Grolloo) en bakkenist Jeroen Remmé (Ens) verre van optimaal, 

waardoor de twaalfde tijd werd gerealiseerd. Het duo kampte vooral met 

de oliedruk die niet op het juiste niveau kwam. 

Toen de tweede training op vrijdag daardoor werd gemist, besloot Kees 

Endeveld zich voor de wedstrijd terug te trekken. “Op deze wijze heeft het 

geen zin. Vanwege de slechte vooruitzichten voor de race heb ik besloten 

niet van start te gaan. Het materiaal is gelukkig wel heel gebleven, maar 

het motorblok presteert ver beneden de maat. Voor mij is dit een reden 

om te stoppen met de 1000cc-machine en mij voor de rest van dit seizoen 

te richten op de 600cc Kawasaki”, aldus Endeveld in België. 

Vrijdagavond keerde hij teleurgesteld met Jeroen Remmé huiswaarts. De 

komende weken zal het duo zich gaan bezighouden met het prepareren 

van de 600cc machine. De komende race, ook een IDM/ONK-wedstrijd, is 

in het weekend van 27 tot en met 29 juli op het circuit van Schleiz in 

Duitsland. “We proberen het materiaal op tijd gereed te hebben, maar het 

is niet zeker of dat gaat lukken”, aldus Endeveld. 

  



 

 

Kaartverkoop 

Wat? 

Bestelde toegangsbewijzen en Passe-partouts afhalen 

Toegangsbewijzen verkoop 

 

Wanneer? 

 Woensdag 29 en donderdag 30 augustus tussen 19:00 en 21:00 uur  

 

Waar? 

In het dorpshuis “De Zevenster” 

 

Hoe? 

Graag contante betalingen, indien mogelijk gepast 

  

Ps1: Wil je nog kaarten reserveren dan kan dat,  

kijk voor de lijst op www.schoonloo.com 

PS2: Heb je geen kaarten gereserveerd,  

ook dan kun je deze avonden langs komen om een kaartje te kopen. 

 Let wel op! Zolang de voorraad strekt! 

  

Kijk op www.schoonloo.com voor meer informatie 

  

http://www.schoonloo.com/
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http://www.voetzorgenfysiotherapiegrolloo.nl
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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

