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Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en 
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.

 • 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.
In de week van de voorjaarsvakantie is er GEEN SGO sportblad.
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De kip kwam van Groller bodem, van ‘achter op de 
Aomerweg’ en is ons aangeboden door ‘Chicken (en 
Potato) Farm’ Hilko en Hester. Een heel mooi gebaar, 
bedankt namens alle eters en graag zien we ook 
jullie een volgende keer aanschuiven. Voor het 
proces van ei tot kipfilet verwijzen wij graag naar 
de column van Janick, elders in dit sportblad.

De overige inkopen hebben we weer in de buurt 
gedaan bij ‘Lekker Makkelijk’.

De eerstvolgende dorpsmaaltijd is op 
donderdagavond 7 maart. Aanmelden kan al weer 
tot uiterlijk vrijdag 1 maart via:
  het formulier op de balie van Het Markehuis 
  de volgende link: 
 https://www.grolloo.com/activiteiten/
 opgave-dorpsmaaltijd-07-03.html  
  bellen met Roelof Dilling (0592-501582).

Kiplekkere Dorpsmaaltijd
Opnieuw veel deelnemers (bijna 60) bij de dorpsmaaltijd. Helaas was niet iedereen kiplekker, 
zodat er enkele afmeldingen waren. De maaltijd was het zeker wel en gezellig was het ook. 

SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Agenda komende weken
> Kiplekkere Dorpsmaaltijd
> Leden van de loopgroep trotseren storm tijdens 3 meren Cross in Gieten

Datum Tijd Activiteit Wie/waar

13 februari 08:30 uur Fitness Kevin Hietbrink

14 februari 18:00 uur Fitness Marije Hulzebos

15 februari 08:30 uur Fitness Carolien de Vries-Hoiting

18 februari 18:00 uur Fitness Marije Hulzebos

2 maart 19:00 uur Gymnastiekuitvoering Markehuis

7 maart 17:00 uur 19e dorpsmaaltijd Markehuis

Verder wandelen: elke maandag- en woensdagavond vanaf 18:45 uur bij kapsalon Janny



Tijdens de verkenning van het parcours op de 
donderdag leek dit inderdaad zo te zijn. Daarnaast 
de voorspelling van een heuse storm precies op 
de zaterdagmiddag! Toch stonden er 13 leden van 
de loopgroep aan de start van de 3 meren cross in 
Gieten. Inschrijven, wel of niet inlopen voor de cross, 
het doornemen van de ambities (ga je voor een tijd of 
voor het genieten, 1 of 2 rondes?). Bij de start klinkt 
applaus, wij klappen mee, en komen dan als een 
lange stoet in beweging. Op weg naar het eerste 
zandgat, met wat afdalingen en klimmetjes. 
Vervolgens met de wind in de rug even bijkomen 
voordat het echte werk begint bij het grote zandgat. 
De loopgroep Gieten had een nieuwe route bedacht, 
hetgeen een behoorlijk aantal extra klimmetjes en 
afdalingen betekende! Terug weer door het bos, 
ademhaling weer onder controle zien te krijgen, maar 
dan: uit het bos en een stuk recht tegen de wind in! 

Gauw de bescherming weer opzoeken, over de heide 
weer richting start/finish. Afhankelijk van de ambitie 
gingen een aantal van ons voor een tweede ronde, de 
anderen probeerden nog een versnelling richting 
de finish eruit te gooien. Tijdens de route vele 
fotomomenten: Zeger en Frederiek leken wel op alle 
plekken langs de route aanwezig, en ook Sabine 
stond met de camera in de aanslag! Jeanet en Henk 
zorgden ervoor dat we goed over de finish kwamen 
én dat onze tijd werd genoteerd. Na afloop was er 
koffie/thee of een kop erwtensoep. 

Kortom: het was weer super geregeld en we hebben 
in meer of mindere mate genoten van de loop. 

Op naar de afsluitende cross in Grolloo op 23 maart!

Leden van de loopgroep trotseren storm tijdens 3 meren 
 Cross in Gieten

Alle ingrediënten voor een echte cross waren aanwezig: een paar dagen regenachtig weer konden 
zorgen voor een natte ondergrond.



COLUMN JANICK MEURSING

Tussen dons en veren

Na 3 lange weken te hebben mogen slapen, is dit 
slaapfeestje afgelopen. Een slaapfeestje met al je 
vrienden in een warm hotel. Hoe fijn kun je het 
hebben. Uiteindelijk open je je ogen en zie je een 
kleine wereld om je heen. Een wereld omringd door 
een schaal, die tussen jou en de vrije wereld staat. 
Met al je kracht krijg je er een gaatje in. De eerste 
felle lichtstralen schijnen naar binnen. Iets in dat 
kleine koppie zegt dat je door moet gaan. Als de 
opening zo groot is dat je er door kunt, sta je er 
ineens niet meer alleen voor. Je kijkt naar links, je 
kijkt naar rechts, overal zie je je vriendjes hetzelfde 
doen. Het is een gezellige boel aan het worden.

Als iedereen wakker is gaat de schoolreis beginnen. 
Je komt op een zacht gespreid bedje van zaagsel 
neer. Als je om je heen kijkt, lijkt het als je in een 
goed nest terecht bent gekomen. Water en voer in 
overvloed, je voelt je dan een ware ‘goed nest’ kip.
Zo zacht van dons, ze lijken nog zo lief... Maar dan na 
de eerste stapjes gemaakt te hebben, gaat het in een 
gestaagd tempo door. Uren worden dagen, dagen 
worden weken en voor je het weet, is het dons 
veranderd in echte veren. Een mooi wit verenpakket 
om trots op te zijn. Met een uit geselecteerd dieet 
zorg jij ervoor dat je langzaam groot en sterk wordt. 
Om de zoveel dagen krijg je andere soort voer. Ze 
zorgen goed voor je. Het voer wordt nauwkeurig 
afgemeten waardoor je niet te snel gaat groeien. 
Want dit kan ook complicaties met zich meebrengen 
en dat willen we niet.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan... 
helaas is dit laatste bijna het geval. De laatste week 
is aangebroken, en je hebt niks door. 
De lampen worden gedimd en de blauwe 
vanglampen gaan aan. Je wordt er rustig van dat 
blauwe licht, zo rustig dat je in de stal haast een 
veertje kunt horen vallen. Je gaat weer op reis en 
ziet onderweg nog allerlei andere hotels en 
restaurants voorbij komen. Dit betekent het begin 
voor een nieuwe toekomst. Waarin je weer andere 
mensen blij mag maken. 

Op naar een volgend kip lekker avontuur.

Tussen dons en veren



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen, programma en verslag volleybal
> Programma voetbal

Uitslagen en programma volleybal
VIOS/R DS 1 - S.G.O. DS 1  4 – 0
AFC HS 1  - S.G.O. HS 1  3 – 1
Invictus HS 1 - S.G.O. HS 2  4 – 0
S.G.O. N4 1 - Actief N4 2  4 – 0
S.G.O. N4 1 - Sudosa Desta N4 7 4 – 0
Sudosa Desto MB 7 - S.G.O. MB 1 2 – 3

Programma woensdag 13 februari
19:30 uur S.G.O. HS 2  -           Volop ’69 HS 2
  Aanwezig: 18:45 uur
  Zaaldienst: Esther en Sanne
  Scheidsrechter: Richard Heling
  Bardienst: H2

Programma zaterdag 16 februari
15:30 uur S.G.O. MB 1  -  Pegasus MB 1
  Aanwezig: 14:45 uur
  Zaaldienst: Ouders
  Scheidsrechter: Egbert Lensing
  Bardienst: Familie Dikland

Vooraankondiging Woensdag 27 februari 
19:30 uur S.G.O. DS 1 -  Quinto DS 3
  Aanwezig: 18:45 uur
  Zaaldienst: Janette
  Scheidsrechter: Egbert Lensing
  Bardienst: Annelies

SGO mini N4 1
We begonnen met pech. Valerie had haar hand bezeerd en kon niet mee doen. 
En Beaudile was op pad met Crescendo.

Dus we waren met z’n viertjes, zonder wissel. 
En onze shirts waren ook nog nat, dus die moesten 
nog drogen in Erik z’n bus.

Maar ondanks die tegenslagen wonnen we de 
eerste wedstrijd tegen Actief met 17-14 en 18-13.
Dat gaf ons moed voor de volgende wedstrijd. We 
speelden goed samen en ondanks de fouten met het 
tellen wonnen we tegen Sudosa Desto met 17-10 en 
18-15!

Met dank aan coach Erik en Friese supporters!
En... we staan bovenaan!

Nikki, Frederieke, Jade en Nienke



Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

16-02-19 09:00 SGO JO10-1 GRC Groningen JO10-1 GROLLOO

16-02-19 10:30 SGO JO10-2 Fit Boys JO10-1G GROLLOO

16-02-19 10:00 SGO JO8-1 BEW JO8-1 GROLLOO

23-02-19 09:00 DZOH JO8-3 SGO JO8-1 EMMEN

Wedstrijdprogramma senioren zaal

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

11-02-19 21:00 SGO 1 Potetos 7 BORGER

SGO/Grolloo is rijkelijk bedeeld
Tijdens de huldiging van de sportkampioenen van de gemeente Aa & Hunze.

Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

17-02-19 10:00 SGO 1 Gieterveen 2 GROLLOO

24-02-19 10:00 Gieterveen 2 SGO 1 GIETERVEEN

Voetbalteam SGO JO10-1, turnster Megan Dissel, 
obstacle racer Sabine Spreen en zijspancoureur 
Team Bennie Streuer, 

gefeliciteerd met jullie huldiging! De laatste twee 
zijn genomineerd voor het Sportgala Drenthe.



Aan allen die hem nog gekend hebben; laat ik weten dat mijn broer Kees Schuil, 
op 16 januari 2019 in zijn geliefde Frankrijk, is overleden.

Els Monsma-Schuil

DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Overlijdensbericht
> Voorjaarsvakantie GEEN SGO sportblad
> Veilingnieuws - Heerlijke sportmassage
> Uit de oude doos - Hoofdstraat (1930)
> Stroomdalkapel en The Sweelsingers in Cafe Restaurant Hofsteenge
> Oproep hulp Landelijke opschoondag
> Uitnodiging - Algemene Ledenvergadering van de VDGO

Heerlijke sportmassage bij Voetzorg en Fysiotherapie Grolloo
De tegoedbon hiervoor had ik veroverd tijdens de veiling voor het Markehuis afgelopen zomer. 

Ik ben het jaar goed begonnen met een heerlijke 
sportmassage bij Voetzorg en Fysiotherapie Grolloo. 
De tegoedbon hiervoor had ik veroverd tijdens de 
veiling voor het Markehuis afgelopen zomer. 

Nu heb ik veel over voor het voortbestaan van het 
Markehuis en waardeer ik bij voorbaat de inzet van 
alle instanties die eraan meewerken, maar deze 
massage was werkelijk zalig. Zo niet verrukkelijk! 

Marion van Boven heeft mijn nek en schouders zeker 
een half uur behandeld. We zijn alweer een aantal 
weken verder, maar ik voel nog steeds het positieve 
effect. Ik loop rond met het plan ook de voetzorg eens 
te proberen bij Marion en Hans. 

En heel misschien doe ik nog wel eens gek, en boek 
ik een sportmassage én pedicure. Je leeft tenslotte 
maar één keer...

Jan Uildriks

OVERLIJDENSBERICHT

In de week van de voorjaarsvakantie is er GEEN SGO sportblad. 
De volgende uitgave zal verschijnen op woensdag 27 februari.

Janniek Reinders van Klinken

VAN DE REDACTIE



Uit de oude doos
 Hoofdstraat (1930)

Meer foto’s of dia’s zijn welkom: 
Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl

Deze foto is in 1930 genomen van de Hoofdstraat 
ter hoogte van de Amerweg. In die jaren was dit de 
doorgaande weg vanaf Schoonloo naar Rolde. Let 
ook op de klassieke ANWB richting aanwijzer (met 
prachtig logo) en op de houten ‘bokpalen’ die Grolloo 
van elektriciteit (en telefoon?) voorzagen totdat het 
elektriciteit netwerk onder de grond verdween.

De kleine foto van de inzet is ca 25 jaar later 
genomen. De tuinhekjes stonden er toen strak bij.



Stroomdalkapel en The Sweelsingers in 
 Café Restaurant Hofsteenge te Grolloo.

De inmiddels bekende Böhmische blaaskapel “De Stroomdalkapel” uit Zeegse zal weer samen met het 
mannenkoor “The Sweel Singers” uit Zweeloo een concert verzorgen in  Café Restaurant Hofsteenge te 
Grolloo op zondagmiddag 24 februari 2019. De aanvang is om 14.00 uur, zaal open om 13:00 uur.

De kapel speelt hoofdzakelijk Tsjechische 
volksmuziek van zowel de mooie, warme, gedragen, 
rustige en klankrijke Böhmische, als de meer 
snelle, vrolijke, sprankelende en ietwat uitbundigere  
Mährische muziek, en staat onder leiding van 
kapelmeester Barteld Luning uit Tynaarlo.

“The Sweelsingers”, onder leiding  van de jeugdige 
en enthousiaste dirigent Jochem Weggemans, zijn 
eveneens opgericht in 2001. Het koor zingt werken 
van o.a Ancora, John Denver, The Beacb Boys, 

Dana Winner enz. Tijdens hun bestaansperiode 
hebben zij al ettelijke keren een gezamenlijk 
optreden verzorgd met de “Stroomdalkapel”, 
waarvan hun jaarlijkse optreden in Grolloo 
inmiddels een vaststaande traditie is geworden.
De entree voor dit gezamenlijk concert bedraagt 
€ 10,00 bij reservering en€ 12,50 aan de zaal.

Reserveren is mogelijk onder tel: 0592-501226, het 
zal zeker weer een volle zaal worden. Reserveren is 
dan ook zeer gewenst.

Landelijke Opschoondag zaterdag 23 maart 2019
Bij het voorjaar hoort traditiegetrouw de voorjaarsschoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook buiten. 
Daarom organiseert NederlandSchoon op zaterdag 23 maart 2019 de Landelijke Opschoondag. Ook 
VDGO is voornemens om hier weer aan mee te doen.

In 2018 hebben we samen met de kinderen van 
de Drift het dorp opgeschoond, dit jaar is het 
buitengebied van Grolloo weer aan de beurt.
Gewapend met prikstokken en vuilniszakken gaan 
we het zwerfvuil te lijf. Hier hebben we wel enige 
hulp bij nodig, vele handen maken licht werk.
We starten om 9:30 uur met een kop koffie in 
het Markehuis en gaan daarna in groepjes de 
buitenwegen van Grolloo langs. Rond 12:30 uur 
sluiten we af met een gezamenlijke lunch.
 
Dus meld u aan via mail:
a.jobing-buurman@hetnet.nl of tel 06-15163636 
(app mag ook)

Ook de kinderen zijn hierbij natuurlijk van harte 
welkom. We kunnen dit als bestuur niet alleen, dus 
bij te weinig deelname kunnen we het buitengebied 
helaas niet opschonen.



Algemene Ledenvergadering van de VDGO
Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de VDGO op dinsdag 12 maart 
2019 om 20:00 uur in het Markehuis. De concept agenda is onderstaand bijgevoegd. Op de website 
http://www.grolloo.com/ is tevens het verslag van de vergadering van de ALV van 2018 te lezen.

Waarover spraken zij?

Agenda 
Algemene Ledenvergadering  12 maart 2019

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 13 maart 2018
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting



Uitnodiging inloopmiddag/avond
Voor inwoners van Grolloo
Vorig jaar op 12 december hebben we u twee voorstellen laten zien voor het nieuwe straat-
beeld van een deel van het Oostereind en de Hoofdstraat van Grolloo. In 2019 wordt daar 
het riool vervangen. Samen met u hebben we tijdens deze informatieavond de voorstellen 
besproken. U heeft uw voorkeur mogen uitspreken en suggesties aangedragen. De uit-
komsten hiervan hebben we meegegeven aan de landschapsarchitect. 

Graag nodigen we u uit voor een inloopmiddag/avond op maandag 25 februari. We presenteren 
dan het plan zoals uit de twee conceptplannen en uw inbreng is gemaakt.  

Tussen 16.30 uur en 19.30 uur bent u van harte welkom in het dorpshuis het Markehuis,       
De Pol 4  in Grolloo. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Tijdens de inloop zijn medewerkers van de 
gemeente aanwezig om het plan toe te lichten.

Aanmelden

Voor de inloopmiddag/avond hoeft u zich niet aan te melden. Op het tijdstip dat het u past bent u 
welkom. Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met (0592) 26 78 69.

Graag tot ziens op maandag 25 februari!

Namens de gemeente Aa en Hunze en Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en omstreken





                                          

                      

                                        

                                       

2 maart 2019

Zaal open: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uur

Dorpshuis het Markehuis



 



 

WWW.STOFFERS.NL

• 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


