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Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

11 | 11 60 jaar

omstreken. Elk week staat dit blad weer vol spannende, interessante,
belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de
nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels.
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13 | 11 Samen maken we de 		
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17 | 11 Spooktocht

• We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
• Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl

18 | 11 Fluit ensemble
NEFLAC
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SGO sportblad niet ontvangen?

Dorpsmaaltijd

Stuur een e-mail naar de redactie: sportblad@sgogrolloo.nl
Uiteraard zijn wij ook te volgen via het web en facebook.

CONTACT
SGO Grolloo

PERSONEN

Volleybal

Hilbert Stel | Voorzitter
voorzitter@sgogrolloo.nl
06-24929295

Annelies Klaassen | Senioren
volleybal@sgogrolloo.nl
0592-269634

Hiske Andriessen | Secretaris
secretaris@sgogrolloo.nl

Richard Heling | Jeugd
volleybal@sgogrolloo.nl
06-51575705

Edwin Smit | Penningmeester
penningmeester@sgogrolloo.nl
Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564
Emke de Weerd | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl
Arjen Zeewuster | Sponsoring
sponsoring@sgogrolloo.nl
Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

Gymnastiek
Marieke Schamper
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-51196888
Albertien Jansen
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Voetbal
Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl
Mariska Jagt | Jeugd
jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
0592-501394
Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl
06-53603997

Loopgroep
Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl
Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl
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GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpsmaaltijd
> Afscheid Sanne Scheltes

Dorpsmaaltijd
Stamppot-andijvie met een gehaktbal en een lekker toetje. Deze keer hadden we niet te veel.
Met 47 mensen gezellig aan tafel, het was weer een

Aanmelden kan al weer tot

dorpsmaaltijd voor iedereen, van jong en oud(er).

uiterlijk vrijdag 30 november

De aardappelen kwamen van de aardappelactie van

via h
 et formulier op de balie

SGO, de andijvie uit een Grolloër tuin en de overige

van Het Markehuis .

aankopen uit de buurtsuper van Lekker Makkelijk.

Of klik op de volgende link

Tjitske, Rennie, Margriet en Eldina hadden hieruit

https://www.grolloo.com

opnieuw een smakelijke maaltijd bereid, stamp-

Bellen met Roelof Dilling

pot-andijvie met een gehaktbal en een lekker toetje.

(0592-501582) kan ook.

De eerstvolgende dorpsmaaltijd is op donderdagavond 6 december.

Afscheid Sanne Scheltes
Op woensdagmorgen 31 oktober hebben we (helaas) afscheid genomen van onze deskundige en
erg enthousiaste fitnessbegeleidster Sanne Scheltes.
Bij koffie met heerlijke appelgebak mocht Sanne

Onze zoektocht naar een geschikte opvolger heeft

uitpakken wat ze bij SGO achterlaat, namelijk

tot nu toe nog geen succes gehad. Er liggen nog wat

‘Het grote Sanneboek’, een bundeling van alle

lijntjes uit, maar voorlopig zullen we op woensdag-

circuitjes die Sanne elke woensdagmorgen (in het

morgen zonder begeleiding sporten.

klad) uitschreef. Een mooi naslagwerk voor
iedereen die op eigen gelegenheid fitnest.
Maar ook Sanne kwam niet met lege handen.
Een stick met een complete circuittraining incl.
persoonlijke adviezen. Bij de training kunnen we die
op onze TV afspelen. Erg Leuk!
Beste Sanne, het ga je goed in je verdere carrière en
zoals afgesproken, voor een ‘zwembadtraining’ kom
je nog een keertje terug naar Grolloo!

COLUMN

MET EGBERT MEIJERS

Tijdruiter

Tijdruiter
Eerder dit jaar werd mijn ontwerp Crossroad Blues

Naarmate de tijd verstrijkt laat het een herinnering

onthuld op de rotonde in Grolloo. Het is een eer-

achter. De twaalf gebogen lijnen geven de suggestie

betoon aan Cuby & The Blizzards en aan het dorp

van beweging. De omgekeerde kleine hooiruiters

zelf. De gitaren bovenop zijn silhouetten van de

zijn symbolische antennes. Van boven gezien

Gibson Les Paul die Eelco Gelling in de band bespeel-

refereert TIJDRUITER met zijn uitwaaierende

de en de Otentic ‘The Emerald’ die Erwin Java in C+B

lijnen aan het Melkwegstelsel, onderdeel van het

bespeelde. Beide gitaren zijn zo bevestigd dat ze

oneindige kosmische systeem: een voortdurende

draaien als een windvaan. Zo zorgt Harry Muskee ook

beweging. Net als het leven op aarde.

na zijn dood nog steeds voor beweging in Grolloo.
Het ontwerp is gemaakt met een aantal interEen ander ontwerp van land-art, staat bij de Halken-

nationale vrijwilligers, die via SIW en dankzij Evert

broek. Mijn eerste ervaring met de Halkenbroek is

Thomas en de beheerseenheid Hart van Drenthe

meer dan 60 jaar geleden. Het gebied veranderde van

van Staatsbosbeheer meewerkten om TIJDRUITER

gedaante. De hooilanden gingen op in een nieuwe

te bouwen. Tijdens het werk vertelde ik ze over de

visie op de ecologische hoofdstructuur van Neder-

tradities van het boerenleven in Grolloo en hun

land. De mens zorgde met fysieke ingrepen voor een

voormalige hooilanden. De verhalen namen ze mee

andere functie en een biotoop die nieuwe kansen

terug naar huis o.a. Hong Kong, Rome, Mexico City,

biedt aan flora en fauna.

Boston en Kiev.

Vruchtbaarheid, groei, bloei en verval, zijn

Met dank aan, en in samenwerking met

kenmerken van het leven op aarde. De baan die de

Staatsbosbeheer.

aarde aflegt en de stand van de aardas tot de zon,
veroorzaken in onze streken de jaargetijden. Flora,
fauna en de mens staan eraan bloot, ondergaan
veranderingen en reageren daarop.
In dit landschap liggen onzichtbare herinneringen.
TIJDRUITER roept ze op. Enerzijds door het
gebruik van de hooiruiter: een herinnering aan het
hooiland en het werk van de boeren. Anderzijds is
TIJDRUITER -gemaakt met natuurlijke materialeneen duiding van tijd en verandering.
TIJDRUITER is een vergankelijk ontwerp. Het
symboliseert vruchtbaarheid, groei, bloei en verval.

Nedersaksisch als taal erkend.
Vooraankondiging.
Het Nedersaksisch is als officiële taal erkend!

Ook u kunt hierbij aanwezig zijn. Hou deze avond

En dat werd tijd ook. Uw streektaal, de taal waarin

vrij in uw agenda.

u wellicht ook denkt en spreekt is een waardevol
cultuurerfgoed geworden.

Volgende week leest u er meer over!

Ook in Grolloo gaat dat feestelijk gevierd worden op vrijdagavond 23 november.

Het Jubileum Festival van SportDrenthe op 16 november
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen
festival van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Apenkooixxl.nl.

0.a.: Streetdance / HipHop • Voetballen met FC Emmen

Kom ook en test je lenigheid, coördinatie,

Stormbaan • FIFA Challenge met eSporter Luuk Jans

snelheid, uithoudingsvermogen en kracht

Freerunning • Peuterplein • Mega LEGO • Curling Indoor MTB
ER

MEDIAPARTN

Parcours • KOORDDANSEN • Mega Twister • Streetdance
/ HipHop • Voetballen met FC Emmen Stormbaan •

jaar
SportDrentheFIFA50Challenge met eSporter Luuk Jans Freerunning •
Jubileumfestival

Peuterplein • Mega LEGO • Curling • Indoor MTB Parcours
• KOORDDANSEN • Mega Twister • Streetdance / HipHop •
Voetballen met FC Emmen Stormbaan • FIFA Challenge

met eSporter Luuk Jans Freerunning • Peuterplein • Mega
LEGO • Curling Indoor MTB Parcours • KOORDDANSEN • Mega
Twister • Streetdance / HipHop • Voetballen met FC Emmen
Stormbaan • FIFA Challenge met eSporter Luuk Jans

in een jungle van spelletjes, sporten,
videogames, springkussens en verrassende
challenges.
Probeer alles uit, verleg je grenzen en
ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je rot
en beweeg je suf! Neem je ouders, broertjes en
zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, buren en al je
klasgenootjes mee. Zelfs voor opa en oma is er
van alles te doen. Iedereen kan mee doen!

Freerunning • Peuterplein • Mega LEGO • Curling Indoor MTB
Parcours • KOORDDANSEN • Mega Twister • Streetdance

Waar en wanneer

/ HipHop • Voetballen met FC Emmen Stormbaan • FIFA

Expo Assen (voormalig TT Hal)

Challenge met eSporter Luuk Jans • Freerunning •

de Haar 11, Assen

Peuterplein • Mega LEGO • Curling • Indoor MTB Parcours

Vrijdag 16 november

• KOORDDANSEN • Mega Twister • Streetdance / HipHop •

14:00 uur - 18:00 uur

Voetballen met FC Emmen • Stormbaan • FIFA Challenge
met eSporter Luuk Jans Freerunning • Peuterplein • Mega
LEGO • Curling Indoor MTB Parcours • KOORDDANSEN • Mega
Twister • Streetdance / HipHop • Voetballen met FC Emmen
Stormbaan • FIFA Challenge met eSporter Luuk Jans
Freerunning • Peuterplein
• Mega LEGO • Curling Indoor MTB
0

Vrijda

sen • 13:30-18:0
g 16 nov • Expo As

GRATIS ENTREE

Parcours • KOORDDANSEN • Mega Twister • Streetdance
/ HipHop • Voetballen met FC Emmen Stormbaan •

FIFA Challenge met eSporter Luuk Jans Freerunning •

Peuterplein • Mega LEGO • Curling Indoor MTB Parcours •
KOORDDANSEN • Mega Twister

Gratis entree
Kijk voor meer informatie op
https://50jaar.sportdrenthe.nl/

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden
> Volleybalheren SGO thuis net niet opgewassen tegen koploper...
> Uitslagen en programma volleybal
> Programma voetbal
> Fotoverslag jeugd
> Dit is het einde

Volleybalheren SGO thuis net niet opgewassen tegen koploper AFC
Net als in de bekerpot op woensdag 17 oktober waren we weer op volle oorlogssterkte.
Na bijna een maand zonder competitiewedstrijd en

paar punten terug, maar setwinst kwam geen

een midweekse bekeroverwinning op de jonkies van

moment in gevaar voor SGO: 25-17 waren de duide-

Quinto 2 mochten de volleyballers van SGO vrijdag-

lijke cijfers. In het tweede bedrijf tapte AFC uit een

avond 2 november eindelijk weer de arena in. De

heel ander vaatje. SGO had moeite met de tactische

groenhemden kregen de koploper uit Friesland op

ballen en servicedruk van de bezoekers en serverend

bezoek en konden dus vol aan de bak. Na een zeer

was het bij de thuisploeg juist allemaal net even wat

voortvarend begin van SGO nam AFC de regie in

minder dan in de eerste set. De ploeg uit Appelscha

handen en kon de thuisploeg helaas net geen vijfde

nam het heft stevig in handen en won de tweede

set uit het vuur slepen zodat het 3-1 werd voor de

doorgang dan ook terecht met 25-15. In de derde set

huidige lijstaanvoerder.

kende SGO een valse start. De spelverdeler van AFC
mocht maar liefst zes keer serveren alvorens SGO

Net als in de bekerpot op woensdag 17 oktober

wat terug kon doen. De gastheren kwamen sterk

waren we weer op volle oorlogssterkte. In de

terug van 0-6 tot 8-10, maar daarna ging het toch

eerste set zat SGO er meteen bovenop, van een

weer mis. Omdat de pass te vaak niet helemaal

groen-zwarte diesel was derhalve geen sprake. De

optimaal was kregen de buitenaanvallers van SGO te

thuisploeg liet uitstekend volleybal zien en was

vaak een tweemansblok tegenover zich. De aanvals-

gewoon een stuk feller dan de Friese gasten. Die

machine van AFC draaide daarentegen op volle

kwamen aan het eind van de set nog wel even een

toeren en dus ging ook het derde bedrijf met 25-13
naar de gasten. In set nummer vier rechtte SGO nog
een keer knap de rug. Er werd weer met meer
bravoure gespeeld en AFC had opeens de handen
weer vol aan de groenhemden.
				

...Lees verder >

“...geen moment
in gevaar...”

Vervolg > Volleybalheren SGO thuis net niet opgewassen....
Net als in de bekerpot op woensdag 17 oktober waren we weer op volle oorlogssterkte.
...> Zelfs hun beste aanvaller kon het verschil niet

want AFC maakte twee punten op rij en won dus ook

meer maken en werd gewisseld. Een vijfde set leek

de vierde set met 26-24 en daarmee de vermakelijke

in de maak, want SGO kwam dankzij hard werken

pot met 3-1.

en de nodige teamspirit op een 21-19 voorsprong.
AFC had echter een brede bank en kwam toch weer

SGO kan ondanks de 3-1 nederlaag toch terug kijken

langszij en zelfs op 22-23. SGO knokte zich op zijn

op een prima avond volleybal. Zaterdagavond 17

beurt weer terug tot 23-23 en 24-24 en het kon nog

november gaan we thuis dan ook weer vol voor de

alle kanten op. Helaas voor SGO viel het dubbeltje

winst tegen Quinto heren 2. De wedstrijd in het

deze avond net de verkeerde kant op,

Markehuis begint om 19.30 uur.

Uitslagen en programma volleybal
Uitslagen
S.G.O. DS 1		

-

VIOS/R DS 1

1-3

S.G.O. HS 1		

-

AFC HS 1

1-3

S.G.O. N2 1		

-

Impala N2 1

1-1

S.G.O. N2 1		

-

Haulerwijk N2 12 - 0

DIO Oosterwolde N2 1 -

S.G.O. N2 1

1-1

Impala N4 1		

-

S.G.O. N4 1

2-2

Sudosa-Desto N4 10

-

S.G.O. N4 1

4-0

S.G.O. MB 1

Sudosa-Desto MB 7

3-1

-

4-0

-

S.G.O. HS 2		

Invictus HS 1

Programma 9 november en 10 november
Vrijdag 09 november
19:30 uur
Quinto DS 3
S.G.O. DS 1
		Sporthal:
Borkerkoel
				Westerbork
		Vertrek:		Onderling regelen
		Vervoer:
Onderling regelen
Zaterdag 10 november
10:15 uur
S.G.O. N2 1
Rovoc N2 1
11:00 uur
Impala N2 1
S.G.O. N2 1
		Sporthal:
De Boerhoorn
				Rolde
		Vertrek:		Onderling regelen
		Vervoer:
Onderling regelen
			

Zaterdag 10 november
10:30 uur
S.G.O. N4 1 - Sudosa-Desto N4 9
11:00 uur
S.G.O. N4 1 - Haulerwijk N4 1
		Sporthal:
De Boerhoorn
				Rolde
		Vertrek:		Onderling regelen
		Vervoer:
Onderling regelen

SGO N2 begint met goede moed en veel energie
Gelijkgespeeld op karakter.
Vandaag ging ons team SGO N2 met goede moed en

DIO. Hier hadden we de vorige keer van gewonnen.

veel energie naar Oosterwolde voor een toernooi

Met een beetje overmoed begonnen we aan de

van 3 volleybalwedstrijden. De eerste wedstrijd

wedstrijd en zonder dat we slecht speelden stonden

moesten we gelijk tegen de koplopers. Zij hadden

we zo maar met 4-0 achter. Zij zochten net wat beter

nog nooit een set verloren en daar wilden wij graag

de hoekjes op en gooiden iets gemenere ballen. De

verandering in brengen. Uiteindelijk wisten we met

koppies bij ons gingen naar beneden hangen maar

3-3 gelijk te spelen. Knappe prestatie. De tweede

toen de tegenpartij 1 set aan ons weggaf omdat zij

wedstrijd moesten we tegen Haulerwijk. De vorige

fouten maakten bij de opslag, kwam er bij ons weer

keer hadden we van hun verloren dus we waren er

spirit. Toen het eindsignaal klonk was de eindstand

op gebrand om te winnen. In sets gingen we eerst

4-4! Gelijkgespeeld op karakter. Trots op dit mooie

gelijk op maar uiteindelijk wisten we deze wedstrijd

team, ze zijn stuk voor stuk toppers! Volgende week

te winnen met 4-2. Een spannende topwedstrijd dus.

naar de Boerhoorn in Rolde. We hopen op veel

Uiteindelijk moesten we de laatste wedstrijd tegen

toeschouwers.

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

10-11-18

09:00

SJO Amicitia-BG-ON JO10-1

SGO JO10-1

GRONINGEN

10-11-18

10:30

SGO JO10-2

ACV JO10-4

GROLLOO

10-11-18

10:00

SGO JO8-1

Achilles 1894 JO8-3

GROLLOO

17-11-18

09:00

SGO JO10-1

Stadskanaal JO10-1

GROLLOO

17-11-18

10:30

SGO JO10-2

LTC JO10-3

GROLLOO

17-11-18

09:00

Fit Boys JO8-1

SGO JO8-1

BEILEN

Wedstrijdprogramma senioren zaal
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

16-11-18

22:00

ACV 4

SGO 1

ASSEN

Wedstrijdprogramma senioren
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

11-11-18

10:00

SGO 1

Annen 5

GROLLOO

18-11-18

10:00

HHCombi 2

SGO 1

HOOGHALEN

SGO JO 10-1 levert strijd boven aan de ranglijst
In de competitie zijn de punten een stuk duurder.
BSVV was zaterdagmorgen een maatje te groot voor

Grolloo en Loon. Leo won thuis van het tweede team

onze voetballers(ster) van SGO JO8.

met duidelijke cijfers: 9-3.

Vooral de eerste helft heeft SGO veel tegenstand

JO 10-2 heeft het deze herfst moeilijk in de derde

geboden en beide helften werden de scoringskansen

klasse. In de beker werden nog twee wedstrijden

niet benut. Ondanks versterking van Mart

gewonnen, in de competitie zijn de punten een stuk

(1e wedstrijd) verloren we helaas met 9-0.

duurder.

Goed gespeeld toppers!
Bijna even duidelijk won het eerste van SGO in
Beide SGO JO10 teams mochten vandaag

Grolloo van het eerste van Leo: 8-3. JO 10-1 levert

spelen tegen Leo Loon. Net als de eerste competitie-

strijd boven aan de ranglijst. Even makkelijk gaat

wedstrijd, werden de punten verdeeld tussen

het echter niet altijd.

Dit is het einde
Maar doet het ook de deur dicht?
Vrijdagavond 4 november, wedstrijdavond.

mooi breed zodat er ruimtes komen voor snelle

De dames van SGO VR1 7x7 staan klaar voor vertrek

passes en mooie combinaties. Janniek staat als

naar de Lonerstraat. Er staan weer 3 wedstrijden op

een huis in het centrum de bal op te wachten en als

het programma; Asserboys, Amboina en Rolderboys.

de pass komt heeft ze allang gezien dat Marije en
Manon vrij staan in de spits. De combinatie wordt

Wedstrijd 1; Asserboys.
De kampioen.

gezocht en gevonden. Het samenspel is overweldigend en de bal wordt dan ook de vrije hoek van het

De dames die ongeslagen
bovenaan staan en dus ook
kampioen zouden worden
vanavond. De strijd die
zij ook zeker vandaag

doel in gedraaid, 1-0. Door een snelle uitbraak van
Amboina worden onze speelsters verrast en vindt de
tegentreffer het net achter Dewi. Shit. Weer gelijk,
1-1! GRRR! Goed dames, focus, kom op! Jullie weten
wat er op het spel staat! Deze MOET gewonnen

aangingen. De wed-

worden. Waarom? Daar kom ik zo op terug.

strijdleiding had maar

Het is mogelijk, het zit erin, dus het kan! Door een

even besloten dat de

fantastische bal van Dewi, de hoge stuit van de bal

wedstrijden 25 minuten

op het geweldig harde kunstgras en het meenemen

zouden duren i.p.v. 20

van de bal door Marije met buitenkantje links, wordt

minuten. U snapt dat dit
natuurlijk een aanslag op
de conditie was. Er is dan
ook weldegelijk weerstand
geboden maar dit mocht niet
baten. We leken wel pionnen met af

de tegenstander even keihard weggespeeld en de
keeper heeft alleen de wind gevoeld van de
passerende bal. Het net omarmt de bal, de bal
die er prachtig invloog, de bal die het mogelijk
maakte dat wij de 2-1 scoorden, de bal die heeft
gezorgd voor de overwinning. Eindstand 2-1! Winst!

en toe een been die toevallig goed stond.
Het verlies kwam dan ook niet als een verrassing,

Wedstrijd 3; Rolderboys.

na een rommelige, chaotische pot werd het 4-0.

Wat je uitspreekt zoals het er staat.
Heerlijk. Een wedstrijd waar we kunnen genieten.

Wedstrijd 2; Amboina.

Waar we kunnen voetballen. Waar ruimtelijk wordt

Wat je uitspreekt als Ambo-inna i.p.v. Amboynja.

gespeeld. Met Maika en Manon erbij hebben we

Even ter verduidelijking.

twee meiden die elkaar goed kunnen vervangen.

Dit is het. Dit is DE wedstrijd waar het om gaat.

Dat maakt het spel voorin afwisselend.

Nu moet het gebeuren. Dit MOETEN we winnen.
Waarom? Daar kom ik zo op terug.

				

...Lees verder >

Eerst even de wedstrijd verslagen;
De aftrap is voor ons. De bal gaat naar Lotte die als
vaste laatste vrouw, voor Dewi, alle tegenstanders
het flink lastig maakt om erlangs te komen.
De middenvelders, Laura en Jannie maken het veld

“...Dit moeten
we winnen...”

Vervolg > Dit is het einde
Maar doet het ook de deur dicht?
... > Ze dartelen mooi om Marije en Janniek heen en

Maar doet het ook de

staan zeker hun vrouwtje! Door mooi spel te laten

deur dicht?

zien en met zijn allen te verdedigen en aanvallen is

Nee, natuurlijk niet.

het voetbal aantrekkelijk om te aanschouwen. Zo

Er zal altijd een voet-

vonden ook onze vaste en Keurige supporters. Het

balschoen zijn die de

was pleuris koud aan de kant dus top dat jullie er

deur openhoudt! Er

zijn en waren!

zijn 4 dames die door
willen gaan, zij gaan

Een speciaal woord van dank aan Wilma Brinkman.

(voorlopig) naar Rolde

Wie? Zij speelt bij de Rolderboys, de tegenstander,

om te voetballen bij de

de buurtjes, de Roldergirls. Mede door haar gewel-

Rolderboys. De volledige

dige terugspeelbal op de keeper is de uiteindelijke

tenues blijven in de kast van de

eindstand mogelijk gemaakt 2-2. Wilma; bedankt!

sponsor. Ze blijven wachten op een

			

damesteam. Een team die nieuw leven in

Dit is het einde

het voetbal blaast in Grolloo. De velden liggen er,

Niet alleen dit seizoen sluiten we af, ook is het

de verdere voorzieningen zijn er, de trainer is er, nu

gedaan met het team ‘SGO VR1 7x7’. We wisten

nog dames die het spelletje voetbal leuk vinden en

dat het een krap seizoen zou worden met slechts 8

4 wedstrijdavonden per half seizoen willen spelen

leden. En met 1 in de ziekenboeg wordt het er niet

tegen andere damesteams.

makkelijker op. Van de 4 wedstrijdavonden hebben
we elke keer hulp moeten vragen. Die hulp is er dan

Bedankt vrijwillige moeders/vaders, sponsoren,

ook gekomen, wat geweldig is! Yvonne, Maika,

supporters, scheidsrechters en SGO.

Manon, Corine, Marieke en Sanne bedankt voor
jullie helpende voetbalschoenen!

maar die ballen...Lees verder >

Vervolg > Dit is het einde
Maar doet het ook de deur dicht?
De ballen van Yvonne!

Namens

Ik zou nog even terugkomen op de winst op

de vaste spelers

Amboina, dat zou ik haast vergeten. Waarom was

(Dewi, Lotte, Janita, Jannie, Laura, Janniek, Marije)

deze pot nou zo belangrijk, waarom juist deze?
Nou dat heeft de volgende reden: De moeder van

de vaste wissels

Lotte. Onze vorige keepster, misschien kent u haar

(Manon en Maika)

wel, zag de potentie in deze wedstrijd en dit team.
Zij geloofde in ons. Zij liet ons weten dat we deze

de wisselende wissels

wedstrijd konden winnen. Een vrouw met ballen die

(Yvonne, Corine, Marieke en Sanne)

Yvonne. Zij beloofde ons ballen bij winst.
de trainer/coach
De beloofde EIERBALLEN van Yvonne vdZ!

(Leanne)
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> Sint Maarten nieuws
> PERSBERICHT Neflac Ensemble
> Herfstwandeltochten
> Samen maken we de Erfgoedatlas
> Glasvezel! Bent u er al uit?

Sint Maarten nieuws!
Jullie komen toch ook?
Nadat we vorig jaar de hele avond een plekje
hadden bij de winkel staan we dit jaar bij de
Fam. Schamper Heetlagendijk 4 Grolloo.
Iedereen is van harte welkom op 11 november
tussen 18.00 en 19.30 uur.
Jullie komen toch ook?
De sponsoren zijn:
B & B De Suyderhof
Boerhaarshoeve Groepsaccomodaties

Eva Kingma Flutes

Heling en Partners bv

Cafe Restaurant Hofsteenge

KDV bij Ot en Sien

Orion Technische Dienstverlening

Dierenpension “De Open Ruimte”

Bouwservice Albert Jansen

E. Hadders Grondverzet

Eline’s Hondentrimsalon

Landgoed de Berenkuil

Klussenbedrijf Bob Roukes

Akkerbouw-Pluimveebedrijf

Kapsalon “Janny”

MTS Hagting-Dilling

Hoveniersbedrijf BTS

Buurtsupermarkt Lekker Makkelijk

R. Oldejans Haardhout

Autoservice Lunsing

Eikens en Tiems installatie techniek

Katrien Eggens Training & Organizing

Melkveebedrijf A.G.Warringa

Hoveniersbedrijf Martin Jansen

Hotel pension B & B De Lindehof
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PERSBERICHT Neflac Ensemble
Het Neflac Ensemble treedt 18 november op in Grolloo. Grolloo, ook Village of Flutes.
En weer vindt in de kerk van Grolloo een uniek

Een Neflac Ensemble concert, met Emily Beynon

concert plaats. Dit keer van het Neflac Ensemble. De

(solo fluit Koninklijk Concertgebouworkest) en de

Nederlandse Fluit Academie (Neflac) is een initiatief

fluitisten Jeroen Bron en Wieke Karsten, duurt

van Emily Beynon en Suzanne Wolff en bestaat sinds

ongeveer een uur, zonder pauze.

2009.
Emily en het ensemble zijn er trots op dat ze in het
Het Neflac speelt muziek van onder andere: Grieg,

dorp van Kingmaflutes een concert geven.

Monti, Pollack en Piazzolla. De combinatie van
jong talent met kersverse professionals én ervaren

Datum:

18 november 2018

topfluitisten garandeert kwaliteit en jeugdig enthou-

Waar:		

Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Grolloo

siasme. De passie en het plezier in het samenspelen

Aanvang:

15.00 uur

spat er af. Spanning voor de solo’s en opluchting als

Entree:		

Toegang gratis

er een bewonderend applaus klinkt na afloop. Een

		

(na afloop gaat de pet rond)

Neflac Ensemble concert: serieus als professionals
met het élan van de jeugd.

Het ensemble bestaat uit 10 fluitisten en wisselt van samenstelling.
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VERHUISBERICHT

Na 45 jaar aan de Schoonloerstraat te hebben gewoond, zijn we dit weekend verhuisd naar de
Kruisboomlaan. Dat is even iets anders en het zal zeker even wennen zijn. Maar wij voelen ons er goed
bij dat we in Grolloo blijven wonen en zijn tevreden met onze nieuwe plek. Ons nieuwe adres is:
Kruisboomlaan 23, 9444 PL. Waar een ieder welkom is. Met vr. gr. Henk en Jantje Mellema.

Herfstwandeltochten
We kunnen op een geslaagde activiteit terug kijken.
Zondag 21 oktober was het tijd voor een activiteit

Zo was het af en toe wel even goed lezen, want ja

van de VVV. Door het mooie weer kwamen hier maar

een T splitsing is geen kruising. Dit samen met een

liefst 75 wandelaars op deze activiteit af. Na afloop

prachtige omgeving waar van alles te zien was,

van èèn van de drie afstanden stond er een heerlijke

kwam iedereen met een goed gevoel terug. Het

soep klaar. Met een keuze uit twee soorten soep,

waren weer mooie routes, en dat zo dichtbij. Zelfs

was dat voor een aantal wandelaars nog niet

voor sommige dorpsbewoners, die op plekken langs

genoeg. Hieruit werd er een derde soort soep

zijn gelopen waar ze nog nooit zijn geweest. Maar

gemaakt, tomaten/groentesoep. Een beetje vreemd

dat maakt het zo mooi aan deze omgeving.

maar wel lekker.

We kunnen op een geslaagde activiteit terug kijken.
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GLASVEZEL BENT U ER AL UIT?
COLUMN
Als tandarts gehandicaptenzorg
heb ik een eigen praktijk binnen
Koninklijke Viso locatie de Brink
in Vries en werk ik bij de Trans in
Nooitgedacht en het Centrum
voor Bijzondere Tandheelkunde
in het Martini Ziekenhuis. Overdag houd ik me vooral bezig met
de patiëntenzorg van deze bijzondere zorggroep. ’s Avonds probeer
ik dan thuis (een deel van) mijn
administratie te doen, maar dat
levert vaak nogal wat frustratie
op. In Papenvoort is het internet
zo slecht dat ik geregeld tot diep
in de nacht moet wachten
om überhaupt bijvoorbeeld te kunnen internetbankieren. Zodra mijn
buurtgenoten hun bed opzoeken, kan ik eindelijk
gebruikmaken van de koperkabel.
In mijn werk loop ik thuis
dagelijks tegen de slechte
verbinding aan. Het is
bijna onmogelijk om behandelde patiënten digitaal terug te verwijzen via
beveiligde mail (zorgmail). Hetzelfde geldt
voor overleg over een
cliënte. Op het moment
dat ik behandelfoto’s en
filmpjes naar een gespecialiseerde internist op afstand wil sturen, loopt
alles regelmatig vast of
duurt het erg lang voordat
de mail is verzonden. Toch
is het heel belangrijk dat
dit goed gaat. De specialist kan na het bekijken
van de foto’s en filmpjes de
medicatie op afstand veranderen
en daardoor hoeft mijn cliënt niet
helemaal naar Maastricht hiervoor. Een fantastische mogelijkheid van deze tijd, maar thuis is
dit helaas dus onmogelijk! Hiervoor moet ik dan ’s avonds naar de
praktijk in Vries. Als ik straks
glasvezel in huis heb, is dit probleem opgelost. De uploadsnel-

heid is dan gelijk aan de downloadsnelheid en dat maakt dat ik
snel en makkelijk foto’s en filmpjes kan versturen.
Het is trouwens niet alleen voor
mijn patiënten van belang. Vergeet ook niet de ouderen. Je ziet
dat steeds meer thuiszorginstellingen met hun patiënten op afstand overleggen via tablets. Zo
hoeft er niet meer ieder moment
van de dag iemand naar toe. Ook
steeds meer huisartsen houden
spreekuur met hun patiënten op

deze manier. Ik hoor in mijn omgeving toch vaak “ik red me
prima”. Voor nu is dat waarschijnlijk ook het geval, maar hoe
is de situatie over een aantal
jaren? Met name voor patiënten
die slecht ter been zijn is zorg op
afstand een uitkomst. Hierdoor
kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Veel mensen denken ook dat je
met glasvezel duurder uit bent,
maar dat is vaak niet zo. Bereken
maar eens wat je nu betaalt voor
vast internet, televisie en telefonie. En dat terwijl de kwaliteit via
glasvezel vele malen beter is. Ik
ben ervan overtuigd dat een
goede verbinding in de toekomst
nog belangrijker wordt. Steeds
meer mensen willen thuiswerken,
de boeren hebben het nodig voor
hun data verwerking (mest boekhouding, melkrotbots etc.) en kinderen maken hun huiswerk

digitaal. Digitale communicatie
neemt een enorme vlucht. Je kunt
gewoon niet meer zonder. Ik heb
al een abonnement afgesloten bij
Glasvezel buitenaf. Aanmelden
kan nog tot 17 december. Als 45%
van de inwoners een abonnement
afsluit, krijgen we glasvezel!
Doe jij ook mee?

Ted Zuidgeest, tandarts gehandicaptenzorg

Inloopbijeenkomst glasvezel
22, 24 en 26 november in Grolloo
(24 november in Papenvoort
De informatieavonden van Glasvezel buitenaf zijn voorbij. De tien avonden zijn
zeer goed bezocht. Zoals jullie wellicht al ergens hebben gelezen organiseren wij
als ambassadeurs vier extra lokale inloopbijeenkomsten in Grolloo en
Papenvoort.
Deze inloopbijeenkomsten zijn speciaal voor mensen die zich nog niet hebben
aangemeld. Op deze inloopbijeenkomsten kunnen jullie vragen stellen over
glasvezel en vertellen een aantal ambassadeurs waarom zij kiezen voor glasvezel.
Wij zullen present zijn met een aantal ambassadeurs van NaobersverglAazen en
met twee lokale verkopers. U kunt dan terecht voor al uw vragen en kunt ook ter
plekke een abonnement afsluiten.

Café Hofsteenge 22 november van 18:30 tot 21:30 uur
Dorpshuis Markehuis 24 november van 11:00 tot 13:00 uur
Café restaurant Gerrie 26 november van 18:30 tot 21:30 uur
Stal Haikens 24 november van 18:00 tot 19:30 uur
We hopen jullie allemaal te zien op de 22, 24 of 26 november in één van de
locaties.
Vriendelijke groet,
Namens NaobersVerglAazen,
Ted Zuidgeest
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ZONDAG 11 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR
HET MARKEHUIS GROLLOO

JUBILEUMCONCERT
VRIJ ENTREE

Zangvereniging

‘VRIENDENKRING’

medewerking wordt verleend door ‘Duo Ballads 2’ en saxofonist Peter Stam

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• ONDERHOUD
• CONSTRUCTIEWERK
Kampweg 6
9454 PE Ekehaar
Tel. 0592-389314

Smilderweg 16
9414 AP Hooghalen
Tel. 0593-592917

Industrieweg 6
8426 AA Appelscha
Tel. 0516-431254

WWW.STOFFERS.NL

bijgewerkt op:
28-10-2018

activiteitenkalender Grolloo en omstreken
redactie: kalender@grolloo.com of Bertus Reinders 0623074661
organisatie:Grolloo Totaal, een werkgroep van de VDGO

28-10-2018
27-7-2019
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datum

tijd activiteit

organisatie

do 01 nov 18

17:00 Dorpsmaaltijd

SGO -Sportdorp

Het Markehuis

www.sgogrolloo.nl

zo 04 nov 18

11:00 ZAG met CdK Jetta Klijnsma

Zondagmorgen Anders
Grolloo

Protestantse kerk

www.grolloo.com

zo 11 nov 18

14:30 Vriendenkring 60 jaar

Zangvereniging
Vriendenkring

Het Markehuis

www.grolloo.com

za 17 nov 18

19:30 Spooktocht

VvV en Jeugdsoos

Markehuis

volksvermakengrolloo.nl

zo 18 nov 18

15:00 Fluit ensemble NEFLAC

Nederlandse Fluit Academie Kerk te Grolloo

www.grolloo.com

ma 24 dec 18

22:00 Kerstnachtdienst

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

di 25 dec 18

11:00 Kinderkerstfeest

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

SGO

Grolloo e.o.

www.sgogrolloo.nl

ma 31 dec 18

Oliebollenactie SGO

locatie

van
tot

ma 31 dec 18

10:00 Carbidschieten

Carbidteam Grolloo

achter CR-Hofsteenge

info

zo 06 jan 19

13:30 Snertloop SGO

SGO Supportersvereniging

Het Markehuis

secretaris@sgogrolloo.nl

wo 16 jan 19

20:00 Jaarvergadering VvV

Ver. voor Volksvermaken

CR Hofsteenge

www.volksvermakengrolloo.nl

za 09 feb 19

20:00 Toneeluitvoering TOG

Toneelvereniging T.O.G.

CR Hofsteenge

tog@grolloo.org

za 30 mrt 19

20:00 Uitvoering Crescendo

muziekver. Crescendo

Het Markehuis

www.crescendogrolloo.nl

zo 14 apr 19

14:00 Palmpaasoptocht

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

do 18 apr 19

19:00 Witte Donderdag

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

vr 19 apr 19

19:30 Goede Vrijdag

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

za 20 apr 19

22:00 Stille Zaterdag

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19

10:00 Paasmorgendienst

Protestantse Gemeente

Protestantse Kerk

protkerk@grolloo.org

zo 21 apr 19

13:00 Neutieschiet'n

Ver. voor Volksvermaken

diverse Horeca Grolloo

www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19

10:30 Eieren zoeken

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

ma 22 apr 19

19:30 Paasvuur

Ver. Dorpsbelangen Grolloo
e.o.

Oostersepad

secr.vdgo@grolloo.org

Vereniging voor
Volksvermaken

Grolloo

volksvermakengrolloo.nl

Protestantse Gemeente

Tuin van de kerk

protkerk@grolloo.org

za 27 apr 19
za 27 apr 19

Koningsdag
09:00 De bloemetjes buiten zetten

zo 05 mei 19

Bevrijdingsdag

za 11 mei 19

11:00 Rommelmarkt

do 30 mei 19

Hemelvaartsdag

zo 09 jun 19

09:00 Pinkstervolleybaltoernooi

SVDB ism SGO

Sportveldencomplex
Ekehaar

www.svdb.nl

vr 14 jun 19

14:30 Holland International Blues Festival

HIBF

Grolloo

hollandinternationalbluesfestival
.com

za 15 jun 19

14:30 Holland International Blues Festival

HIBF

Grolloo

hollandinternationalbluesfestival
.com

di 25 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

wo 26 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

do 27 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

vr 28 jun 19

17:30 Avondwandel4daagse

Ver. voor Volksvermaken

Het Markehuis

www.volksvermakengrolloo.nl

zo 30 jun 19

05:00 TT-Assen vrijwilligers

SGO Grolloo

TT-baan Assen

secretaris@sgogrolloo.nl

14:00 Concours Hippisch Holtrijk

Hippisch Holtrijk

t.o. Het Grollerholt

www.holtrijk.nl

SGO Grolloo

Sportpark De Pol
Grolloo

loopgroep@sgogrolloo.nl

vr 05 jul 19
za 06 jul 19

Berenkuil omloop

za 06 jul 19

09:00 Concours Hippisch Holtrijk

Hippisch Holtrijk

t.o. Het Grollerholt

www.holtrijk.nl

zo 07 jul 19

08:30 Concours Hippisch Holtrijk

Hippisch Holtrijk

t.o. Het Grollerholt

www.holtrijk.nl

vr 26 jul 19

19:00 Zero Disco Party - Zomerfeest

Ver. voor Volksvermaken

CR Gerrie

www.volksvermakengrolloo.nl

za 27 jul 19

20:00 Volksspelen Zomerfeest

Ver. voor Volksvermaken

centrum Grolloo

www.volksvermakengrolloo.nl

Activiteitenkalender op internet via www.grolloo.com. Reserveer alvast uw activiteiten voor het volgende seizoen. Een goede verdeling van de
activiteiten kan leiden tot een hogere opkomst. B.v.d. Grolloo Totaal
Tijden en locaties kunnen wijzigen. Let op publicaties op de website, sportblad of anders.

