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Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en
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omstreken. Elk week staat dit blad weer vol spannende, interessante,
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belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de
nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels.
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• We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
• Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl
SGO sportblad niet ontvangen?
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

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpsmaaltijd
> Kerstbomen actie

Dorpsmaaltijd
Sinds de start in 2016 houden we aanstaande donderdagavond al weer voor de 17e keer onze dorpsmaaltijd. De belangstelling is overweldigend en aanmelden is nu niet meer mogelijk.
De inloop is vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint om
18.00 uur en eindigt om ongeveer 19.30 uur. Daarna
kan iedereen de avond naar eigen wens invullen.
De kosten van de maaltijd zijn € 5,- excl. drankjes,
voor kinderen € 3,-. Graag gepast betalen.
Ons kookteam heeft intussen een heerlijk 3 gangen
menu samengesteld. Wat het is? Voor ons een weet
en voor de deelnemers... iets met granen? laat jullie
verrassen.
Wij verheugen ons op weer een
gezellige dorpsmaaltijd.

Kerstbomen actie
Het is weer bijna kerst. De eerste versierde bomen zijn al weer gesignaleerd.
U gaat waarschijnlijk binnenkort ook een boom
kopen.
Tuincentrum Vreugdenhil in Eldersloo heeft een,
voor SGO, aantrekkelijke actie.
Mocht u bij Vreugdenhil een kerstboom van
tenminste € 12,50 kopen dan storten zij hiervoor
€ 1,50 per verkochte boom in de kas van SGO.
Meldt u hiervoor wel even dat u uit Grolloo komt en/
of lid van SGO bent.

COLUMN

METJANICK MEURSING

V met een Hoofdletter

V met een Hoofdletter
De letter V, een letter die op nummer 22 in het

Als een witte deken sluip je over het gras en door de

alfabet staat. Op school leerde je deze letter bij het

straten heen. Onopgemerkt en zo stil dat niemand

woord vis. Zo kon je het onthouden, de V van vis en

je hoort. Eenmaal op plek laat je de koude delen

de F van fiets. Dit ezelsbruggetje wordt denk ik nog

hun werk doen, alles wordt dan omgetoverd tot een

vaak gebruikt.

witte deken.

Zo zien we af en toe in de lucht de vogels voorbij

Zelfs de laatste bladeren vallen als sneeuw voor de

komen vliegen. Als je daar goed naar kijkt zie je

zon van de bomen. Niks is hier tegen bestand. Wij

dat sommigen in een V-vorm vliegen. Dit is om een

kunnen ons er gelukkig op kleden, winterjas, muts

reden. Je weet vast wel hoe het voelt om tegen de

en handschoen zijn dan meer dan welkom met dit

wind in te fietsen. Da’s best zwaar. Het kost vogels

weer. Zorg er dan wel voor dat het kacheltje blijft

ook moeite om tegen de wind in vooruit te komen.

branden. Zo hoor je af en toe het woord winterhan-

Om energie te besparen, vliegen sommige daarom

den voorbij komen, dit wordt in deze tijd duidelijk

in de vorm van een V. De beesten vliegen dan in de

zichtbaar. Rode vlekken bovenop de handen. Een-

‘slipstream’ van vogels voor hen. Hierdoor wordt de

maal koud trekt het gevoel langzaam uit de handen,

weerstand van de lucht kleiner. En is vooruitkomen

voeten worden koud en het bloed wordt zo dik als

makkelijker. Ik link dit vaak aan Vrieskou, maar dat

stroop, dat moeite heeft om rond te komen.

is het natuurlijk niet helemaal. Over dit laatste wil ik

20 weken hebben we van de zomer kunnen genieten

nog even verder op in gaan.

dit jaar, althans zo leek het. Er kwam geen einde aan
het ‘mooie’ warme weer. Maar dan slaat het weer

Het is vroeg in de ochtend als de wekker gaat, de

om, de kou, de wind en die rottige natte regen. We

gordijn gaan open. Het eerste contact met buiten is

hebben de hele zomer lopen schreeuwen om water.

nog slecht te zien. Nog niet helemaal wakker te zijn,

Maar als er dan 10 regendruppen vallen, zijn wij er

zie ik met een half oog de ‘bloemen’ aan de

al snel klaar mee, het verveeld gelijk. Nu mogen we

binnenkant van de ramen zitten. Wat is dit... het

nog niet klagen over de hoeveelheid die er is

heeft gevroren. Om eerlijk te zijn, vind ik het kunstig

gevallen, maar er moet duidelijk meer komen om

die tekeningen op de ramen.

het tekort aan grondwater op te vullen. Zo heb ik het
gevoel dat we dit jaar de herfst eigenlijk een beetje

In mijn hoofd kan ik me al een voorstelling maken

zijn overgeslagen. Van de zomer haast gelijk door

hoe dit proces verlopen heeft. Een samenspel van

naar de winter. Als dat maar goed komt. Ze zeggen

kou en water zie ik dan de mooiste vormen op de

vaak dat de natuur zich wel hersteld, zouden we het

ramen, het lijken wel bloemen. Als ik mijn fantasie er

water tekort allemaal deze winter nog moeten

iets verder op los laat, zie ik de vensterbank als vaas,

krijgen. Het zou toch niet, dat we net als 1979 een

het raam vormen de bloemen en dan maak ik van

pak sneeuw van twee meter krijgen.

het kozijn een lijst van, dit om er een schilderij van te
maken. Bob Ross is er niks bij.

Wie zal het zeggen…
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Vanaf de velden
> Uitslagen en programma volleybal
> Programma voetbal
> Op naar de hoofdklasse!

Uitslagen en programma volleybal
Smash DS 5		
vv Rolde HS 2
vv Rolde HS 1

-

S.G.O. DS 1
S.G.O. HS 2
S.G.O. HS 1

4-0
3-1
1-3

Programma vrijdag 7 december
19:30 uur
S.G.O. HS 2
Smash HS 1
		Aanwezig:		18:45 uur
		Zaaldienst:		Olaf
		Scheidsrechter:		Peter Suurd
		Bardienst:		H1

Programma zaterdag 8 december
18:00 uur
S.G.O. MB 1
VVO MB 1
		Aanwezig:		17:15 uur
		Zaaldienst:		Tess
		Scheidsrechter:		Egbert Lensing
		Bardienst:		Familie Heling

21:00 uur
S.G.O. HS 1
Animo ’68 HS 2
		Aanwezig:		20:15 uur
		Zaaldienst:		Ada
		Scheidsrechter:		Jan de Weerd
		Bardienst:		Hilbert

19:30 uur
S.G.O. DS 1
Ritola DS 2
		Aanwezig:		18:45 uur
		Zaaldienst:		Sanne Veenstra
		Scheidsrechter:		Jan Schrotenboer
		Bardienst:		Annelies

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

15-12-18

09:40

Assen FC JO10-1

SGO JO10-1

GIETEN

15-12-18

10:40

SGO JO10-1

LEO (Loon) JO10-1

GIETEN

15-12-18

13:40

Smilde'94 JO10-3

SGO JO10-2

GIETEN

15-12-18

15:00

SGO JO10-2

Annen JO10-2

GIETEN

Wedstrijdprogramma senioren
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

06-12-18

19:30

SGO 1

Annen 7

ANNEN

09-12-18

10:00

SGO 1

Yde de Punt 2

GROLLOO

16-12-18

10:00

Gieterveen 2

SGO 1

GIETERVEEN

Wedstrijdprogramma senioren zaal
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

07-12-18

20:00

LTC 5

SGO 1

ASSEN

12-12-18

22:00

Drs. Vijfje 19

SGO 1

GRONINGEN

Goede afsluiting van de najaarscompetitie voor de jeugd!
Op naar de hoofdklasse!
JO10-2 speelde zaterdag gelijk tegen
SJO Oostenburg, waar de vorige wedstrijd nog
kansloos werd verloren. Was er bijna de winst voor
SGO. Eindstand 3-3.
JO8-1 won zaterdag met 4-3 van LTC. Knap gedaan
toppers!
Op naar de hoofdklasse!
JO10-1 is zaterdag kampioen geworden in de 1e
klasse. Het maakte voor de stand niet uit of ze
vandaag zouden winnen, maar met winst de
najaarscompetitie afsluiten is toch het mooist
Bedankt sponsoren
Bouwbedrijf Enting b.v., Lekker Makkelijk Grolloo en

Bedankt supportersvereniging voor jullie bijdrage

Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

aan ons feestje!

Uitnodiging informatieavond
Voor inwoners van Grolloo
Eerder dit jaar hebben we het met elkaar gehad over het nieuwe straatbeeld van een deel
van het Oostereind en de Hoofdstraat van Grolloo. In 2019 wordt daar het riool vervangen.
Samen met u hebben we tijdens de vorige informatieavond een aantal thema’s besproken.
We hebben het gehad over: verkeer, straatbeeld, groen en riolering. De uitkomsten hiervan
hebben we meegegeven aan de landschapsarchitect.
Graag nodigen we u uit voor de informatieavond op woensdag 12 december. We blikken kort
terug op wat we vorige keer hebben opgehaald. Daarna laat de architect ons twee conceptplannen zien. Na de presentatie kunt u uw voorkeur aangeven.
Om 19.30 uur bent u van harte welkom in Café-Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 11 in
Grolloo. Rond 22.00 uur sluiten we de avond af.
Aanmelden
Graag horen we voor maandag 10 december of u komt. Aanmelden kan door een mail te sturen
naar communicatie@aaenhunze.nl. Geef daarin even aan met hoeveel personen u komt. Heeft u
geen pc/internet? Dan kunt u bellen met (0592) 26 65 13.

Graag tot ziens op woensdag 12 december!
Namens de gemeente Aa en Hunze en Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en omstreken
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Uit het dorp

> Inning contributie 2018 VDGO
> He’j ’t al heurd?
> Solidariteit of eigen belang?
> Terugblik van zangvereniging ‘Vriendenkring’
> Nieuws na de veiling
> De Laatste Loodjes…
INNING CONTRIBUTIE 2018 VDGO
Op of omstreeks 17 december 2018 zal VDGO de contributie van
€ 4,50 per lid automatisch van de door u opgegeven bankrekening afschrijven.

He’j ’t al heurd? Op de thee in de Schaapskooi
De inburgering van Mimi en Tineke - Door Bas Luinge en Roelof Dilling.
Elke keer als wij erop uitgaan voor weer eens een

Rond de klok van half vier worden wij aller

gesprekje met dorpsgenoten, bereiden we ons

hartelijkst ontvangen door de beide dames. We

grondig voor. Zo ook deze keer in november. We

nemen plaats aan de keukentafel en hebben een

gaan naar de Mimi Olthof en Tineke van Woerkom in

schitterend uitzicht op de Heetlagendijk, de weilan-

de schaapskooi aan de Zuiderstraat (11a).

den met paarden, een ooievaarsnest en een mooie
bossingel. Pracht plek!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leerde
ons dat wij op bezoek gaan naar een boerderij van

Even later serveert Mimi de koffie en oei, oei... met

het hallehuis-type met middenlangsdeel en een

een heerlijk Roldertorentje. Het water loopt Bas

daarbij passende schaapskooi als zogenaamde

uit de mond... gelukkig ligt er een servet bij. Zeer

staart. Wij gaan dus naar de staart. De aangebouw-

toepasselijk trouwens, een servet met plaatjes van

de schaapskooi heeft ankerbalkgebinten en een

schapen. Maar goed, hier kwamen wij niet voor - of

houten gevelopbouw. De boerderij met schaapskooi

toch wel?

is van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en

				

stedenbouwkundig belang. Dit laatste vanwege de
beeldbepalende ligging in het dorp. Zo als dat geen
voorbereiding is!
‘Vroeger’, zo vertelt Bas als wij in de Zuiderstraat
fietsen, ‘hadden wij hiervoor geen aandacht. In die
tijd was de Zuiderstraat het Hollywood van Grolloo’.
Die goede ouwe tijden spelen ons weer door het
hoofd. Helaas zijn de filmsterren niet allemaal meer
onder ons, maar de herinneringen blijven.

...Lees verder >

Vervolg > He’j ’t al heurd? Op de thee in de Schaapskooi
De inburgering van Mimi en Tineke - Door Bas Luinge en Roelof Dilling.
Mimi en Tineke wonen intussen al 8 jaar in Grolloo

indruk, maar gaan niet over één nacht ijs. We

en wij willen wel eens wat meer weten over hun

zijn 10x wezen kijken en 9x scheen de zon! Toen

achtergrond. Tineke is geboren in Oosterhout, een

hebben we de knoop doorgehakt: wij gaan in

klein plaatsje vlak bij Nijmegen en gelegen aan de

Grolloo wonen!’ Dat was in december 2010; als grote

Waal. Hier woonde ze 19 jaar in het ouderlijk huis.

verrassing kwam toen meteen de gehele familie

Ging hier vanzelfsprekend naar de lagere school,

over. ‘Ter overbrugging – en daaraan hebben we

wat voor haar een leuke tijd was. Daarna volgde de

goede herinneringen - hebben we nog 2 weken in

middelbare school en vervolgens begon ze in Den

een berenhuis gewoond op natuurlijk camping de

Haag aan een opleiding N20 (kinderverzorging en

Berenkuil.

opvoeding). Nadat ze het diploma op zak had,
ging ze les geven in Arnhem, wat toen ook haar

We krijgen het over de inburgering in Grolloo. ‘Het

woonplaats werd. Tineke komt uit een gezin van 10

Olympische jaar 2011 heeft ons erg geholpen. Bij

kinderen en ze woonden in een groot huis. Haar

veel activiteiten waren we van de partij.’ En Mimi

vader was jamfabrikant, één van haar broers heeft

toont ons het Olympisch paspoort. ‘Grolloo is een

dit beroep voortgezet en nu maakt zijn dochter de

gemoedelijk dorp. Wie je ook tegen komt, ze groeten

jam.

allemaal. En toen zeiden we tegen elkaar: als wij
weten wie ons groet, zijn we ingeburgerd’.

Mimi is geboren in Wildervank, heeft hier 9 jaar
gewoond en is daarna met haar ouders verhuisd

‘Samen met Aaltje en Gepke hebben we de

naar Enschede. Daar heeft ze de kweekschool

(oude) video’s van Grolloo gekeken. Ook keken we

(PABO) gedaan. Ze is gaan wonen in Hilvarenbeek,

regelmatig naar RTV Drenthe. Wij leerden Gerard

waar ze 2 jaar les gaf op de lagere school. Daarna

Koopman kennen en Diny Scholten kwam langs

kreeg ze de kans om in Arnhem les te geven aan een

voor het SGO-blad’.

school voor dove en slechthorende kinderen. Dit
heeft ze 38 jaar gedaan. In 2004 is ze gestopt met
werken.
In Arnhem woonden Tineke en Mimi in dezelfde flat
en daar hebben ze elkaar leren kennen. In 1986 zijn
Mimi en Tineke verhuisd naar Oosterhout waar ze
tot 2010 op de bovenverdieping van het grote
ouderlijke huis hebben gewoond.
De vakanties werden vaak in Drenthe (Hoogersmilde
en Rolde) doorgebracht. Een prachtige provincie.
En toen door sterfgevallen het grote ouderlijk huis
te groot werd... kwam Grolloo. In de krant stond
een advertentie dat er open huis was aan de Zuiderstraat 11A in Grolloo. ‘We waren meteen onder de

				

...Lees verder >

Vervolg > He’j ’t al heurd? Op de thee in de Schaapskooi
De inburgering van Mimi en Tineke - Door Bas Luinge en Roelof Dilling.
Beide dames wonen intussen al weer 8 jaar met
volle tevredenheid in Grolloo. Als het even kan, doen
ze mee aan allerlei evenementen, die plaats vinden
in het dorp. ‘Mooie momenten voor ons zijn de
Fluitconcerten van Eva, de dorpsmaaltijd, de
snertloop, de rommelmarkt, de veiling en de leuke
ontmoetingen in de kerk bij de ZAG-diensten. Wij
genieten van de mensen in Grolloo, dit dorp past bij
ons. Het is kleiner dan de plaatsen waar wij eerder
woonden, en van een juiste maat die het gevoel
geeft dat we het met elkaar moeten doen.’
‘Een tegenslag was de wateroverlast die we
hadden. Op zo’n moment is het fijn dat je aan de
gevel een bordje van de timmerman vindt: “Komt
goed”. Opnieuw hebben we toen een tijdje in de
Berenkuil in één van de nieuwe lodges gewoond.’
We zijn nog lang niet uitgepraat, maar Bas maakt
een eind aan het gezellige onderhoud. ‘Ik moet hen
hoes, want Grietje hef ’t eten klaor’.
Als wij even later terug fietsen, zeggen we tegen
elkaar: ‘dizze dames bint op en top Groller, 100%
ingeburgerd!’ Bedankt Mimi en Tineke voor de leuke
middag. Als we weer zin hebben aan een Rolderto-

In zijn wekelijkse column in ‘De Schakel’ schreef
Eric van Oosterhout rond de jaarwisseling van
2011-2012 het volgende:
Een beetje rillerig scoor ik snel een bakje heerlijke
bruine bonensoep bij het kraampje. Een al wat
oudere mevrouw, één van de vele wandelaars,
komt op me af. “Burgemeester, ik wil u enorm
bedanken. We zijn hier vorig jaar komen wonen
en we hebben een prachtig jaar gehad. Het
Cultuurjaar, het Olympisch jaar, het was allemaal
even mooi.” Ze wenst me een mooi Nieuwjaar.
Dat kan niet meer stuk.
En wie was die “wat oudere mevrouw”?

rentje komen we graag langs!

Solidariteit of eigen belang?
Een bijdrage van een dorpsbewoner.
Wie op de informatiebijeenkomsten van de glasvezel

toen de mobiele telefoons al klein en handzaam

geweest zijn, herkent mij wel. Ik ben als die dame

waren. Daarop volgde de telefoon met camera.

die met de komst van de mobiele telefoon zo hard

Was ook onzinnig wat mij betreft, want een telefoon

riep dat ik die niet nodig had, omdat ik thuis wel

is om mee te bellen. Inmiddels zijn we bij de

bereikbaar was. Mijn eerste mobiele telefoon was

smartphone.

van de baas, omdat ik geen vaste werkplek had,
maar dagelijks bij klanten zat. Ik ben pas ingestapt

			

...Lees verder >

Vervolg > Solidariteit of eigen belang...?
Een bijdrage van een dorpsbewoner.
Je voelt al wel aankomen dat ik ook daarbij in de

zakelijk is het voor mij wel belangrijk dat ik mee

achterhoede zat. Inmiddels vind ik het super handig.

kan groeien met de toekomst. Thuis werk ik via het

Niet omdat ik altijd bereikbaar moet zijn, altijd via

internet op systemen van mijn klanten en bij de

social media wil laten zien waar ik ben of wat ik eet

klant, log ik in op mijn eigen werkomgeving. Als ik

of om te netflixen of internetten onderweg, omdat ik

straks niet meer kan communiceren met mijn klant

geen tijd wil verspillen het huidige snelle leven. Nee,

via het internet, dan ben ik net als de printer. Ik

omdat ik bereikbaar kan zijn. Ik ben ondernemer en

functioneer nog prima, maar men kan me niet meer

zit nog altijd het grootste deel van mijn tijd bij

gebruiken.

klanten. Door de mobiel, ben ik onderweg ook
bereikbaar en kan ik mijn klanten overal te woord

Zelf ben ik opgegroeid in anonimiteit van de stad

staan. Hoe je met je mobiel omgaat is een keuze. Als

en woon sinds 8 jaar in Grolloo. De belangrijkste

ik in een overleg zit gaat de telefoon niet mee, als

reden om hier te komen wonen was rust en ruimte.

ik bij vrienden ben, zit die onder in de tas en als ik

We zochten een plek om lekker thuis te komen en te

thuis even tijd voor mezelf wil zet ik het geluid uit.

genieten van het leven en om buiten te zijn. Behalve

Mijn omgeving is daar aan gewend, maar ik heb

een fijn thuis, heb ik een enthousiast en actief dorp

regelmatig gehoord; ‘je hebt toch een mobiel,

gevonden. Een dorp dat ook zo bekend staat in onze

waarom ben je dan niet bereikbaar’.

gemeente. Vanuit die kracht geloof ik dat Grolloo
de uitzondering kan zijn in een krimp gebied, als we

Glasvezel heb ik op dit moment ook niet nodig. Ik

onze vitaliteit als dorp behouden. Hiervoor is het

geloof dat ik met mijn internetgebruik echt nog wel

belangrijk om ondernemers en de jeugd aan ons

even vooruit kan met mijn ziggo abonnement. Ik

binden. Hoewel we in het ziggo gebied van onze

ben geen fan van social media, download weinig

gemeente ongetwijfeld nog wel even vooruit

van het internet en doe geen spelletjes op mijn

kunnen, zijn er ook te veel gebieden in onze

computer, tablet of telefoon. Ineens zie ik mezelf,

gemeente waar de bewoners nu al niet meer mee

10 jaar later in zo’n zelfde filmpje...

kunnen met de techniek van vandaag. Wij hebben
ons dus ingeschreven voor glasvezel.

Ik denk nog eens goed na over wat ik die avond
op de bijeenkomst over glasvezel heb gehoord. De

Uit solidariteit? Zeker...

techniek ontwikkelt zich inderdaad snel. Laatst heb
ik mijn printer moeten vervangen, omdat de soft-

Of is het toch eigen belang, omdat ik hier zo fijn

ware niet meer compatible was met mijn computer.

woon?

Hoewel de printer nog prima werkte, kon ik niet
meer printen, omdat mijn printer de opdracht van
de computer niet meer begreep. En als je nu nieuwe
software op een oude laptop probeert te zetten,
dan is dat niet meer werkbaar, omdat de software te
zwaar is voor het oude beestje. Al heb ik privé al die
snelheid misschien niet nodig,
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Terugblik van zangvereniging ‘Vriendenkring’
Terugblik van zangvereniging ‘Vriendenkring’ van haar 60 jarige bestaan.
Zondagmiddag 11 november, 14.30 uur, was het dan zover.
De kelen van de zangeressen en zangers van

Onze zangvereniging had niet gerekend op zoveel

zangvereniging ‘Vriendenkring’ werden voor de

mensen! Snel werden er extra stoelen bijgezet (een

laatste keer geschraapt en in de bestuurskamer van

aantal zat zelfs op de rand van het toneel) en kon het

‘Het Markehuis’ was het koor onder leiding van

concert beginnen.

dirigente Inge Roelands met aan de piano Margreet
Puite inmiddels goed ingezongen.

Voorzitster, Ria Pot, kon die dag ruim meer dan 100

In de gezellig ingerichte toneelzaal van het dorpshuis,

mensen welkom heten. Het repertoire gaf een klein

waarbij ook rekening was gehouden met de sfeer van

overzicht van de liederen die in de afgelopen jaren

het feest van Sint- Maarten, stond alles klaar en de

door ‘Vriendenkring’ gezongen was en tevens

geluidsinstallatie had de laatste testen ondergaan.

muziekstukken van actueler aard. Het begon met het

De eerste bezoekers kwamen met een door

oude lied ‘Bruidsvaart in Hardanger’, dat ooit door het

‘Vriendenkring’ gratis aangeboden kop koffie of thee

oudste lid van de vereniging, Lens Beijering, was

binnen en voordat we het wisten was de zaal vol en

uitgezocht en gezongen. De liederen ‘Suzanne’ en

brak er een lichte paniek bij de organisatie uit:

‘The Lion King’ zijn meer van de huidige tijd.

‘Waar bergen we iedereen!’

Ladyspeaker Roelie Sijbring gaf op prima wijze bij de
muziekstukken een vakkundige uitleg. Voor de pauze
werd het publiek op een aangename wijze verrast
door een optreden van onze eigen pianiste Margreet
Puite. Dat deed ze samen met haar vriend en
saxofonist Peter Stam. ‘Duo Ballads2’ hervatte het
concert na de pauze met piano en zang. Zangeres
Petra bleek met pianobegeleiding van Margreet een
prachtige stem te hebben. Daarna was ‘Vriendenkring’ weer aan de beurt. Het refrein van ‘Het lied op
Grolloo’ werd door het publiek enthousiast
meegezongen. Ineke Alting schreef bij dat lied, ooit
geschreven door dominee H. Tuininga en gecomponeerd door H. Schraa, een extra vijfde couplet.

Vervolg > Terugblik van zangvereniging ‘Vriendenkring’
Terugblik van zangvereniging ‘Vriendenkring’ van haar 60 jarige bestaan.
Zondagmiddag 11 november, 14.30 uur, was het dan zover.
Uit talrijke reacties bleek, dat de jubilerende

In het jaar 2018 heeft ‘Vriendenkring’ nog één

zangvereniging de mensen, die de toegang naar

optreden. Dat vindt plaats in zorgcentrum ‘Hendrik

het dorpshuis van Grolloo op zondagmiddag

Kok’ te Rolde. Voor de bewoners elk jaar een fijn

11 november wisten te vinden, een hele fijne middag

moment. Het is op donderdag 13 december en begint

hadden bezorgd.

om 19.30 uur. Het is een kerstconcert en er
wordt daarvoor inmiddels flink geoefend. Het

Na afloop van het concert werden alle leden met

jubileumjaar wordt op 20 december voor de leden in

hun aanhang door het bestuur uitgenodigd om mee

‘Het Markehuis’ afgesloten met een gezellige

te gaan naar de tuinzaal van café-restaurant

zangavond met een drankje en een hapje.

Hofsteenge te Grolloo. Daar werd voor hen een prima
driegangen-diner geserveerd en kon men nog

Dat ‘Vriendenkring’ nog steeds springlevend is, blijkt

even napraten over een volgens ieder geslaagd

wel uit het feit dat de vereniging de laatste tijd vijf

jubileumconcert.

nieuwe ‘jongere’ leden erbij heeft gekregen.
‘Dus op naar op naar een volgend lustrum!’

Het werd door alle koorleden erg gewaardeerd dat
we door stichting ‘Het Markehuis’ bij onze eerste
zangrepetitie na zondag 11 november een heerlijke
taart werd aangeboden.

(Henk Lesschen)
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Nieuws na de veiling
Verzilvert u een kavel? Laat het ons weten met een foto en/of een verslag! Wij publiceren deze dan in
het sportblad van SGO, de Boerhoorn in Schoonloo en op onze facebook pagina. Graag via mail naar
veiling@grolloospringlevend.nl
Prachtig kunstwerk
Markwin Jagt had op de veiling een tegoedbon voor
een herfstbloemstuk weten te bemachtigen en kon
daar zijn Mariska mee verrassen. José (Meems) heeft
dit prachtige kunstwerk gemaakt en aan Mariska
Jagt overhandigd.
November slachtmaand!
Vrijdagmiddag hebben wij ons vleespakket opgehaald bij David Bliekendaal in Schoonloo. Gekocht
op de veiling. Alle verschillende soorten vlees van
de koe kregen wij mee. Gehakt, biefstukjes, hamburgers, sukadelappen, soepvlees, riblappen, stukje
rosbief en ook runderworst. Heerlijk bij de stamppot. Bedankt voor het lekkere eerlijke vlees David!
Familie Dikland
Wassen, knippen, föhnen
Tijdens de veiling “Grolloo springlevend” heeft
Emke de Weerd een kavel weten te bemachtigen van
kapsalon Janny. Inmiddels is de kavel verzilvert en
heeft Emke een mooie behandeling gehad te weten
“wassen – knippen- föhnen” en daarbij mocht ze
ook nog naar product naar keuze uitzoeken.
Marlies, Kapsalon Janny
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De Laatste Loodjes…
Beste Dorpsbewoners,
Op 30 november stond de teller op 23% gemiddeld
voor het hele gebied van DGC met de volgende
percentages van onze omgeving:
Nooitgedacht		

27%

Grolloo			 32%
Schoonloo		

42%

Vredenheim		

42%

Marwijksoord		

88%

Papenvoort 		

100%

Hieruit blijkt wel de enorme behoefte aan een betere
voorziening van televisie, telefonie, en internet voor
Het Sinterklaasweekend zit er al weer op als u deze

momenteel vooral de buitengebieden. Echter ook in

editie van het SGO blad leest. Hopelijk mocht u

de dorpskernen zien we gelukkig een kentering van

allemaal in ons mooie Nederland blijven, en bent u

mensen die zich bedenken en nu alvast meedoen,

goed verwend!

om ook in de toekomst voorbereid te kunnen zijn
op grotere datastromen up- en download, maar

SGO JO10-1 is zaterdag herfstkampioen geworden

wellicht ook om onder de monopolypositie van een

en heeft hun kampioensfeest gevierd van de

Ziggo of een KPN uit te kunnen komen. Het glas-

herfstcompetitie, deels in bijzijn van onze koe en

vezelnetwerk van “Glasvezel buitenaf” is een open

zwarte pieten. Van harte gefeliciteerd en op naar de

netwerk waarop meerdere providers hun diensten

hoofdklasse!

kunnen aanbieden, en tegen elkaar concurreren. En
wie weet als de “grote jongens” veel klanten verlie-

Wij, als ambassadeurs van het Drents Glasvezel

zen in onze omgeving kloppen ze in de toekomst

Collectief (DGC), kunnen ons nu weer gaan focussen

zomaar aan om één van de aanbieders te zijn?? Een

op het behalen van de benodigde 45% gemiddelde

eigen volledig glasvezelnetwerk tot in uw woning

deelname aan ons initiatief, om er voor te zorgen

zullen zij echter niet snel aanleggen (marktconsulta-

dat het hele project in elk geval doorgaat.

tie 2017 door Verbind Drenthe).

Vervolg > De Laatste Loodjes…
Beste Dorpsbewoners,
Vorige week stond er een mooie column van

U zult en mag echter nooit beticht worden van

Lukas Koops in dit prachtige blad. Hij riep op om

“antisociaal gedrag” als u een andere afweging

te onthaasten en meer van elkaar, de omgeving,

maakt. Voor inwoners van met name Nooitgedacht,

de natuur en niet te vergeten cultuur te genieten,

maar ook Grolloo e.o., met vragen of wensen met

een boek te lezen of een grote legpuzzel te maken,

betrekking tot hulp bij het afsluiten van een

een diepgaand gesprek aan te gaan, kortom echte

abonnement bij een van de providers komt er nog

persoonlijke interactie met elkaar als mensen en

een extra mogelijkheid om een informatiebijeen-

met de mooie omgeving. Ik denk dat iedereen dit

komst te bezoeken:

hier in Drenthe hardgrondig zal onderschrijven, en
waarschijnlijk doen veel mensen dat ook al, anders

Donderdag 6 december van 19.30 tot 21.30 uur

zouden ze hier denk ik niet wonen. Feit blijft echter

in het restaurant van de Trans, Stroetenweg 15 in

ook dat de “buitenwereld” een digitale informatie

Nooitgedacht.

ontwikkeling doormaakt, waaraan hoe dan ook
meegedaan moet worden, om werkgelegenheid

Minstens 45% van de inwoners van ons gebied

te behouden, onderwijs landelijk gelijk te kunnen

(dus ook Grolloo!) moet meedoen,

houden, zorgvoorzieningen ook op het platteland in

vóór 17 december, dan gaat de aanleg door!

stand te houden en mee te laten veranderen,
kortom de leefbaarheid te garanderen. Hiervoor is

Dus twijfel niet meer en kies voor de toekomst;

een goede (glasvezel) infrastructuur onontbeerlijk.

DOE MEE!!

De heer Koops spiegelde voor dat juist de digitale
verandering ons opgedrongen wordt en daarmee

Namens de glasvezel werkgroep.

onze menselijke interactiemogelijkheden worden

Ted Zuidgeest, Papenvoort

“gedood”. Naar mijn echte overtuiging is het nog
steeds de mens die baas is over zijn of haar eigen
handelen. Dit betekent dan ook dat je, ongeacht
welke informatievoorziening het betreft (TV, computer, mobiele telefoon, etc), en ongeacht het soort
netwerk, je zelf de knop hanteert om het apparaat
uit te zetten of juist aan. Wellicht blijft er met betere
en snellere verbindingsmogelijkheden via het glasvezelnetwerk zelfs meer tijd over om te onthaasten!
Natuurlijk blijven wij als DGC hopen op uw gevoel
voor solidariteit en saamhorigheid vanuit de kernen
met het buitengebied. Maar vooral hopen we dat
uzelf de mogelijkheden ziet die een aansluiting op
het glasvezel netwerk ook voor u en uw gezin in de
toekomst kan bieden, en u daarop besluit om wel
een abonnement af te sluiten.

• 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
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tijd activiteit

organisatie

info

wo 05 dec 18

10:00 Sinterklaas

OBS De Drift

Het Markehuis

www.grolloo.com

wo 12 dec 18

19:30 Informatieavond HoofdstraatOostereind

gem Aa en Hunze

CR Hofsteenge

www.grolloo.com

zo 16 dec 18

14:30 Kerstconcert Crescendo

Crescendo

Het Markehuis

www.crescendogrolloo.nl

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

ma 31 dec 18

10:00 Carbidschieten

Carbidteam Grolloo

achter CR-Hofsteenge

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

za 27 apr 19
za 27 apr 19

Koningsdag
09:00 De bloemetjes buiten zetten

zo 05 mei 19

Bevrijdingsdag

do 30 mei 19

Hemelvaartsdag

za 01 jun 19

11:00 Rommelmarkt

Protestantse Gemeente

Tuin van de kerk

protkerk@grolloo.org

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

zo 28 jul 19

11:00 Warenmarkt zomerfeest

Ver. voor Volksvermaken

centrum Grolloo

www.volksvermakengrolloo.nl

vr 23 aug 19

20:00 Grolloo Flute Sessions

Grolloo Flute Sessions

Protestantse kerk

www.grollooflute.com

za 24 aug 19

20:00 Grolloo Flute Sessions

Grolloo Flute Sessions

Protestantse kerk

www.grollooflute.com

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.

