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Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en
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omstreken. Elke 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. Tijdens de
vakanties is er GEEN SGO sportblad.
• We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
• Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl
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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.
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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

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

Gymnastiek

Loopgroep

Marieke Schamper
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-51196888

Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl

Albertien Jansen
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl
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Van de bestuurstafel

> Bericht van de dorpscoordinator - Dorpsbieb in Markehuis

Bericht van de dorpscoördinator - Dorpsbieb in Markehuis
Sinds vorige week beschikt Grolloo over een kleinschalige dorpsboekenkast. Na afloop van de
dorpsmaaltijd van 7 maart is de dorpsbibliotheek in gebruik genomen.
Daarbij bood Lukas Koops 4 boeken aan uit zijn
eigen collectie. Hij sprak zijn waardering uit over het
initiatief en over de door hem aangeboden boeken
legde Lukas uit, waarom deze boeken waardevol zijn
om te lezen en ook waarom je ze controversieel zou
kunnen noemen. In ruil gaf Siny Lukas 4 boeken mee
uit de nieuwe collectie.
Eerder schreven we er al over dat de formule
eenvoudig is. Vanuit het dorp zijn massaal boeken
aangeleverd en intussen heeft onze vrijwilliger Hilda
(Wolbers) heel veel boeken en tijdschriften in de kast
geplaatst.
Iedereen kan, op de momenten dat het dorpshuis
open is, binnenlopen om een boek te komen halen.
Dat boek mag meegenomen worden naar huis
zonder dat het geregistreerd of opgeschreven hoeft
te worden. Het mag later teruggebracht worden,
maar het hoeft niet perse. Een ander boek in ruil
teruggeven is prima. Er is geen uitleentermijn.

“Even een tijdschrift of boek
inzien aan tafel in het

dorpshuis kan ook prima!”
En zo is ons dorp een kleine voorziening rijker en
wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van
Grolloo.

Bericht van de dorpscoördinator - Pannenkoekendag 22 maart
Pannenkoeken bakken met je hart.
Op 22 maart organiseert OBS “de Drift” samen

van de kinderen te genieten is genoeg reden! Ook

met de dorpscöordinator de Pannenkoekendag.

de opa’s en oma’s die niet in Grolloo wonen maar

Pannenkoekendag is een landelijke activiteit. Op

waarvan kinderen in Grolloo naar school gaan, zijn

die dag worden door het hele land pannenkoeken

van harte welkom. Inloop vanaf 12 uur.

gebakken door basisschoolleerlingen voor ouderen.
Dit jaar is het thema “pannenkoeken bakken met

Omdat we niet heel veel ruimte hebben, willen we

je hart”. Want pannenkoeken bakken is niet alleen

wel graag dat u zich van te voren opgeeft. En ook

leuk, maar samen eten is ook gezellig. Met deze

hier geldt: vol is vol.

activiteit ontmoeten jong en oud elkaar. Dit jaar dus
ook in Grolloo.

U kunt zich aanmelden bij Siny Vink 06 – 36511015 of
via de mail s.vink@impulsaaenhunze.nl (via de mail

De kinderen van de hoogste klassen bakken de

heeft voorkeur, maar als u telefonisch geen gehoor

pannenkoeken in de keuken van het Dorpshuis en

krijgt mag u ook de voicemail inspreken)

dienen die rond half één op. Wij nodigen ouderen
uit Grolloo en omstreken van harte uit om mee te

En wilt u de kinderen helpen met bakken? Graag,

komen eten. U hoeft geen kleinkinderen op school

van harte welkom! Dan ook graag een telefoontje

te hebben. Gewoon omdat het gezellig is en leuk om

naar Siny.

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang fit!

> Schaken en Dammen
> Geslaagde Dorpsmaaltijd
> Kleine Moere cross in Grolloo

Schaken en Dammen
Schaken, dammen of een andere suggestie?
In het sportblad van vorige week heb ik voorgesteld
om schaken en/of dammen in ons mooie dorp te
introduceren.
Geinteresseerd en nog niet aangemeld?
Reageren kan nog tot 18 maart bij:
Carl Welling, Hofakkers 16, whatsapp: 0621307184
of e-mail: carl-welling@ziggo.nl

Geslaagde Dorpsmaaltijd
Druk, gezellig en lekker! Die omschrijving past opnieuw bij de dorpsmaaltijd.
Met de tafels in de barzaal was wat geschoven,
zodat de 63 deelnemers een ruim plekje konden
krijgen. Deze keer kregen we een Oostenrijkse
(après-ski)maaltijd voorgeschoteld: Tiroler Grötsl en
als toetje Apfelstrudel. De bereiding was weer een
mooie uitdaging voor ons kookteam: 10 kg aardappel opbakken, 70 gebakken eieren, salade, enz. Maar
ook deze keer slaagden Eldina, Margriet, Rennie en
Tjitske met glans. Wat zijn dat toch een toppers!
Het overgrote deel van onze inkopen kwam zoals
altijd van onze buurtsuper ‘Lekker Makkelijk’.
De laatste dorpsmaaltijd vóór de zomervakantie,
de 20e, is op donderdagavond 4 april.
Aanmelden kan al weer tot uiterlijk vrijdag 29 maart
via: het formulier op de balie van Het Markehuis
de volgende link: https://www.grolloo.
com/8-nieuws/191-dorpsmaaltijd-04-04.html
bellen met Roelof Dilling (0592-501582).

Kleine Moere cross in Grolloo
Hardlopen in het UNESCO Geopark De Hondsrug.
Op zaterdag 23 maart organiseert Loopgroep SGO

De crossloop is een recreatieve loop voor zowel

de afsluitende cross van het succesvolle UNESCO

beginnende als gevorderde lopers. Het parkoers is

Geopark Hondsrug crossseizoen. De Kleine Moere

uitgezet over onverharde paden langs de randen van

cross is de 6e en tevens laatste van het seizoen

de waterplassen van de kleine en grote Moere. Dit

2018-2019. Het eindklassement van de diverse

gebied kenmerkt zich door enkele korte

categorieën wordt opgemaakt en de prijzen worden

klimmetjes en afwisselende single tracks. De

door de sponsoren Joytime, Unesco Geopark de

finish van de cross is bij de Boomhut die gebouwd is

Hondsrug en Run2day Assen uitgereikt. De start van

tijdens de Boomhut Battle die afgelopen winter te

de cross is om 14:00 uur. Om circa 15:15 uur volgt

volgen was op NPO3. De jeugd (12 tot 18 jr) loopt 1

de prijsuitreiking van het klassement en de vele

ronde van ca 4.5 km. De volwassenen kunnen kiezen

aanmoedigingsprijzen.

tussen 1 ronde van 4,5 km of 2 ronden van totaal
ca 8,8 km. Voor de eerste junior jongen/meisje en

Kleine Moere cross

de eerste dame/heer volwassenen(8,8 km) is er een

Voor de vijfde keer wordt een cross georganiseerd

prijs. De prijzen worden beschikbaar gesteld door

rondom de Klein Moere in Grolloo. Deze cross start

het Resort Hof van Saksen.

bij het Joytime Klimpark Outdoor Grolloo en is de
afsluitende loop van de 6 crosslopen van het

Tot nu toe hebben er al ca 1500 hardlopers

UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit.

meegedaan dit seizoen en dat zorgt ervoor dat
het reuze spannend wordt wie tot de snelste 3 van
zijn/haar categorie gaat behoren. Ook de lijst met
deelnemers die niet tot de snelste 3 van zijn of jaar
categorie behoren maar wel tenminste 5 keer
hebben deelgenomen is lang. Uit deze groep worden
ca 20 personen in het zonnetje gezet en ontvangen
een stimuleringsprijs. Deze wordt beschikbaar
gesteld door diverse ondernemers in de regio.
Informatie en opgave
De Kleine Moere cross vindt plaats op zaterdag 23
maart om 14.00 uur. De inschrijving vindt die dag
plaats van 12.30 – 13.45 uur bij Joytime Grolloo
Oostereind 12a te Grolloo.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per deelnemer.
Na afloop van cross trakteert Wessel Hagels uit
Rolde op vers fruit.

COLUMN

EGBERT MEIJERS

Wieg of graf

Wieg of graf
‘Wat kom je halen?’ En ‘Wat kom je brengen?’

vissoorten, de Amerikaanse Zeearend, bruine beer in

Twee vragen, die mij en mijn collega’s jaren geleden

en van Bristol Bay. Nu denk je misschien: wat heeft

werden gesteld tijdens een zogenaamde ‘heisessie’.

dat met Drenthe of Grolloo te maken? Daarvoor

Lukas Koops heeft in zijn onlangs gepubliceerde

moeten we even terug naar die twee vragen aan

boek ‘Villa Thrianta’ die heisessie bloemrijk

het begin. De risico’s van de mijnexploitatie worden

beschreven. Die vragen zijn toepasbaar op

gebagatelliseerd omwille van een bepaalde

allerlei situaties en omstandigheden. Dezelfde

verwachte financiële opbrengst voor

vragen kwamen weer bij me op in 2013, toen ik

aandeelhouders. Wat ze komen halen is duidelijk.

sprak met de Amerikaanse liedjesmaker Si Kahn.

Wat ze komen brengen is vooralsnog verpakt in

Hij vroeg mij te helpen bij een situatie ver van huis,

-deels onbekende- risico’s voor de huidige bewoners

in Alaska. Si Kahn en Pete Seeger (†27-01-2014)

van Bristol Bay. De volgende generaties mogen de

richtten Musicians United To Protect Bristol Bay op.

risico’s uitpakken.

Ze werkten samen met andere lokale initiatieven
en het WNF om de bedreigingen aan de orde te

Er liggen parallellen met huidige intensieve

stellen van het mariene leven in Bristol Bay én de

teeltprocessen in Drenthe. Als je je als argeloze

economische toekomst van duizenden mensen die

belangstellende hierin verdiept, raak je al snel

daar afhankelijk zijn van visserij en toerisme.

verzeild tussen voor- en tegenstanders; twee
kampen die elkaar met theorieën en argumenten

De voorgenomen ontwikkeling door Pebble Mine is

bestrijden. Landbouw versus natuur. Economie

de boosdoener. Deze Canadese mijnorganisatie wil

versus landschap. Het één kan echter niet zonder

in Alaska in dagbouw goud, koper en molybdeen

het ander. Misschien moeten we in dit kader die

winnen. Daarvoor wordt de bossen gerooid en

twee vragen ook stellen: ‘Wat kom je halen en wat

de toplaag van de aarde met waterkracht

kom je brengen’. Velen maken zich zorgen over de

weggespoten. Dat, en het chemische proces dat bij

schadelijke gevolgen op lange termijn van te inten-

de winning van de grondstoffen gebruikt gaat

sief gebruik van de aarde ten behoeve van gewin op

worden, veroorzaakt grote risico’s voor al het leven

korte termijn voor enkelen. Alles wat leeft op aarde

in de rivieren die uit dat gebied naar Bristol Bay

is afhankelijk van een gezonde bodem en schoon

stromen. Die rivieren zijn onmisbaar voor de

water. Als liedjesmaker schreef ik daarover. En Si

grootste zalmtrek op aarde, waar de zalmpopulatie

Kahn vond het ‘A great song!’.

éénmalig de eieren afzet. Het gaat hier naast vier
andere zalmsoorten bijvoorbeeld om 46% van de
Sockeye zalmsoort. De omzet van de zalmvangst is
jaarlijks ruim 1,5 miljard dollar en zorgt voor 20.000
banen in Amerika. Meer dan 4000 inheemse mensen
zijn er grotendeels van afhankelijk. Verder leeft de
walvis, Beluga, dolfijnen, elanden, allerlei

...Lees verder op de volgende pagina >

Vervolg > Wieg of graf
‘t is in de kleuren van ’t tweiduuster, in de daamp van de mörgenzun
in de ienzaome ster die twinkelt, in de dag die net begunt
’t is in de golven van d’oceaon en de kuier op het stille pad
in ‘t lied van de nachtegaol, in ‘t lispeln van ‘t lindeblad
’t is in de verse snei op de Hondsrug, in het zunnige veurjaorsweer
’t is in de buizerd en de bever en in de twinkel van de Mörgenster
’t is in het zingen van de dennen, van de wulpzang in de mao
en in ‘t helder koele waoter, van de kronkelnde Ao
‘t is in ‘t gerommel van de dunder, de zute geur nao een bui
de wind die speult in de weide, op het veld in zummerblui
de weerde van ‘t bestaon, de reden daw laacht en zingt
en de toekomst van aal wat leeft, zit in wat we nimt en wat we brengt
nou staow veur de keuze, de tiekens bint overal en waor
niet veur eulie, profijt of profeet, ’t is jao zunneklaor
’n keuze veur geluk, as de warkelijke weerde
veur de toekomst van oeze kinder, kuw niet zunder Moeder Eerde
’t is een plicht um goed te doen, veur aal wat zij oes gaf
we hebt heur te lien van oeze kinder, zij is de wieg of ‘t graf

www.grolloospringlevend.nl

Een aovend met Andries
15 meert 2019 in Het Markehuis
het begunt um 20:00 uur
ie mugt der veur niks in
en een koppie kovvie of thee met cake stiet,
veurdat het begunt, veur je klaor
Dit wordt je anbeuden deur Ina, Jan, Roelie en Bertus Reinders
Het was gekkigheid vanzölf. Het overkomp oes wel iens vaoker. Tiedens het bieden, op de
deur Andries angebeuden kaovel, koj der achter daj tegen je breur of zus an het bieden
bint. We hebt de koppen maor even bij mekaor steuken en hebt de kaovel binnensleept.
Een aovend Andries bij ien van oes in hoes. Dat zul kunnen, maor is het niet veul mooier
um der meer mensen een plezeer met te doen? Wij daachten an Welzijn Ouderen, maor de
grote zaol van het dörpshoes kan veul meer mensen bargen. Dus volk, aj zin hebt um te
kommen, aorzel dan niet. Het is veur oes wel handig um te weten hoe vol of het wordt. Geef
je even op via Welzijn Ouderen (Henk Meems) of de intekenliest in het dörpshoes. Een emailtie sturen kan ok, andries@markehuis.nl
En eh, het is veur jong en old, dus aj der zin an hebt, gewoon kommen!
Ofhankelijk van vervoer? Laot het oes even weten.

Wel is Andries Middelbos
Andries gruide op in Drieber. Studeerde eerst
veur onderwiezer en daornao veur dramadocent. Was 25 jaor docent an de
lerarenopleiding in Rotterdam en keerde toen
terug naor Drenthe, waor hij now verbunden
is an het Alfa-college in Hoogeveen.
Hij zingt bij de Drèentstalige cantorij
Metandoen en schref sinds een paar jaor
körte verhalen in het Drèents. De oorsprong
van dizze verhalen ligt in zien eigen
kiendertied op het Drèentse plattelaand en
beschrieft op een vaak humoristische manier
hoe as kiender opgruit en groot wordt.

zölfportret van Andries

Behalve schrieven is Andries ok al zien hiele
leven gangs met muziek en hef bij verhalen
liedties maakt, waorbij hij zich zölf begeleidt
op piano of accordeon.

Locatie: Boerhaarshoeve, Grolloo. Kosten: € 5,- p.p.
Team: max. 6 personen, inschrijven t/m 18 maart 2019
via bijonsevents@gmail.com of via onze Facebook pagina
By Boerhaarshoeve
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Vanaf de velden

> Uitslagen, programma en verslag volleybal
> De Violenvolleyballers
> Spelen buiten de gemeente grenzen
> Programma voetbal

Uitslagen en programma volleybal
St’ Wold HS 1 		

-

S.G.O. HS 1

3–2

V.V.E. ’86 MB 1 		

-

S.G.O. MB 1

1–3

Haulerwijk DS 1

-

S.G.O. DS 1

4–0

Annen HS 3 		

-

S.G.O. HS 2

2–2

Quinto HS 2 		

-

S.G.O. HS 1

1–3

Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

13-03-19

21:00

S.G.O. HS 1

V.C.M. HS 1

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

20.15 uur
Rienko Klok
Jan de Weerd
Hilbert Stel

15-03-19

19:30

S.G.O. DS 1

Animo ’68 DS 4

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

18:45 uur
Martin Eggens
Wilko Gaastra
Olaf Olsman

15-03-19

21:00

S.G.O. HS 1

Haulerwijk HS 2

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

20.15 uur
Marije Heiminge
Jan de Weerd
José Meems

16-03-19

18:00

S.G.O. MB 1

Hake Tjoba MB 3

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

17:15 uur
Ada Hietbrink
Egbert Lensing
Familie Kuiper

16-03-19

19:30

S.G.O. HS 2 -

VCO’72 HS 3

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

18:45 uur
Jennifer en Aurora
Folkert de Boer
H2

De ViolenVolleyballers!
Namens SGO heeft de afdeling volleybal dit jaar de violen (en textiel) actie geadopteerd.
Met een zeer gezellige club van ongeveer
20 mannen, vrouwen en kinderen hebben we ons
zaterdagochtend verzameld bij de familie Sijbring.
Fijn dat we daar vandaan de violen konden
uitventen. De, bij de Welkoop bestelde, veilingkarren
vol violen konden in de schuur. Ze zijn door Patrick
van de firma Sipma gebracht en gehaald, waarvoor
onze dank. Vervolgens kwam Piet de lunch voor de
vrijwilligers, verzorgt door de supportsvereniging,

“Meer violen
verkocht dan
vorige keer”

brengen. Heerlijk.
Dankzij het uitgebreide draaiboek van Annemay is
de actie als een zonnetje is verlopen. Zelfs het weer
werkte mee!
Team Schoonloo met Eddy, Annita, Erik, Nikki,
Jessie en Fredrike vertrok met een kar en een busje
vol violen die kant op. Halverwege de ochtend
kwamen Erik en Annita nog meer blauwe violen
halen, want die gingen hard in Schoonloo.
Ada, Folkert en Raf namen zelfs twéé routes onder
hun hoede. Vredenheim, Papenvoort en omstreken
konden hen aan de deur treffen. Richard vertrok met
Marije, Anika en Suuz richting de Lienstukken en
omgeving.
En terwijl drie generaties Thijms (Lammert, Aallien
en Aniek, later Mans) de Hofakkers en omgeving voor
hun rekening nam, namen de mannen, Jan Hendriks,
Hilbert en Rudie de Streken onder hun hoede.
Nadat iedereen zijn/haar rondje had gereden is het
hele gezelschap naar Café Restaurant Gerrie gegaan
en hebben bij Roelien geproost op een geslaagde
violenactie. Er zijn toch weer wat meer violen
verkocht dan de vorige keer.
Dus das mooi.
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage.

De F1 violen van SGO ▼

Net geen Final Four voor SGO na nipte
		 nederlaag in Steenwijkerwold
De volleybalheren van SGO hebben dinsdagavond 5 maart net naast een ticket voor de Final Four in de
noordelijke districtsbeker gegrepen.
Op de avond dat de Godenzonen van Ajax voetballes

Rienko en Richard scoorden goed aan de buitenkant

gaven aan de gearriveerde vedetten van Real Madrid,

en ook diagonaal Rudie was zeer effectief. Het was

bleek het eerste herenteam van Steenwijkerwold net

een spannende set waarin de kansen voortdurend

even wat taaier dan de lange mannen uit Grolloo en

keerden. De gasten trokken uiteindelijk toch aan het

omstreken. Het werd na ruim anderhalf uur volleybal

langste eind. Met een snoeiharde midaanval sloeg

3-2 voor de thuisploeg.

Wilko het verlossende punt binnen: 25-23 voor SGO.
In de derde set was het toch weer de thuisploeg die

SGO reisde met een select gezelschap af naar de Kop

sterk begon. SGO bleef echter hard werken en die

van Overijssel. Zonder coach Peter en ook aanvallers

werklust werd aan het eind van de set nog bijna

Martin en Erik konden niet van de partij zijn. Gelukkig

beloond. Helaas kwam het eindschot net iets te laat

konden we een beroep doen op volleybaldier Rien-

en dus ging deze set weer met 25-22 naar de hoofd-

ko (voor hem nog lang geen volleybalpensioen) en

macht van Steenwijkerwold. Wie dacht dat SGO

ook Egbert was bereid om als 7e man mee te gaan

nu geknakt was, kwam bedrogen uit. De gastheren

voor deze bekerkraker. In de eerste set had SGO het

dachten de zege al binnen te hebben, maar verkeken

lastig met de thuisploeg die nog volgens het klassieke

zich lelijk op de veerkracht van de groenhemden. Die

systeem met twee spelverdelers speelde. Met name

zetten nog een keer alles op alles en die instelling

de lange aanvoerder van de gastheren bleek een ware

betaalde zich uit aan het eind van de vierde set.

plaag voor de defensie van SGO. Het eerste bedrijf

Folkert had een mooie opslagserie en mede

ging dan ook met 25-19 naar het team uit Overijssel.

daardoor wist SGO ook de vierde set met 25-23

In de tweede set begon het beter te draaien bij de

binnen te harken.

groen-zwarten.
Een tiebreak moest dus de beslissing brengen in deze
spannende kwartfinale van de beker. Tot 4-4 hield
SGO gelijke tred met de thuisploeg, maar twee
dure opslagfouten zorgden ervoor dat SGO bij de
veldwissel tegen een 8-5 achterstand aan keek.
De spirit bij SGO was nog steeds prima, maar
langzaamaan vloeiden de krachten weg bij de dapper
strijdende gasten die bovendien nog eens twee
foutservices noteerden. Steenwijkerwold rook bloed
en liet in de tweede helft van de verlenging dan ook
niets meer aanbranden. De laatste set ging met 15-9
naar de gastheren en dat betekende dat het fraaie
bekeravontuur voor SGO hier eindigde. SGO kan echter terugzien op een prima pot en dito
bekercampagne.

Spelen buiten de gemeente grenzen
Alle pupillen wedstrijden werden dit weekend buiten de gemeente grenzen gespeeld.
Jo-8 mocht naar Beilen, waar het weinig moeite had
met de tegenstander. Uitslag 1-6.
Jo10-1 mocht afreizen naar Groningen om tegen
GVAV te spelen. De wind had een groot aandeel in
de bijzondere doelpunten. Helaas bleven de punten
terecht in Groningen: 5-3.
Jo10-2 heeft flink huis gehouden in Assen, tegen ACV.
Ze kregen van de coach de tip om maar op doel te
schieten met wind mee... Het werd maar liefst 3-10
voor de voetballers van SGO.

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

16-03-19

09:00

SGO JO10-1

Helpman JO10-1

GROLLOO

16-03-19

10:30

SGO JO10-2

Borger JO10-2

GROLLOO

16-03-19

10:00

SGO JO8-1

Beilen JO8-2

GROLLOO

23-03-19

08:45

Winsum JO10-1

SGO JO10-1

WINSUM GN

23-03-19

11:00

Annen JO10-2

SGO JO10-2

ANNEN

23-03-19

11:30

Smilde'94 JO8-2

SGO JO8-1

SMILDE

Wedstrijdprogramma senioren zaal
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

11-03-19

19:00

Schattenberg 3

SGO 1

ASSEN

18-03-19

21:00

SGO 1

ACV 4

BORGER

Wedstrijdprogramma senioren
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

17-03-19

10:00

SGO 1

HHCombi 2

GROLLOO

24-03-19

12:00

Annen 7

SGO 1

ANNEN

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> He’j ’t al heurd? DE VRIJGEZELLEN VAN GROL
> NL Doet: doe je ook mee?
> Landelijke opschoondag
> Algemene Leden Vergadering VDGO

He’j ’t al heurd? DE VRIJGEZELLEN VAN GROL
Door Bas Luinge
Een kleine inleiding van mien kaant. Ik heb ‘t verhaol

een bus. Daw hen Duutslaan wolden was zeker, maor

saomensteld oet een paor reizen die wij in de jaoren

waor hen nog niet. Wij besleuten um dat een week

zestig maokt hebt as stamgasten van Harm en Grietje

laoter te bekieken. Nao gezaomelijk overleg weur

Hosteenge.

dat een plaotsie vlak bij Minden. Een laandstreek in
Noordrijn-Westfalen.

Het wadden geweldige reizen, met veul belevenissen.
Te veul um op te nummen. Vanzölf komp der ok een
beetie fantasie bij van mien kaant. A’k der an weerum
dèenk, bin’k Harm en Grietje nog dankbaor.
In de jaoren zestig hadden wij nog al een stuk of wat
vrijgezellen in Grol en Vredenheim. Um der een paor
te numen: Thijs de Haon, Harm Mensing, wonend an
de Zuuderstraot, ‘t vroggere Hollywood van Grol. Jao
dizze beide wadden in die jaoren grote sterren. Maor
wij mugt ok Giens Lunsing en Bertus Kalsbeek niet
vergeten. Giens was een echte leider, dat har e van
nature. Hie is ok jaoren voetbalscheidsrechter
west en beslist gien slechte. Bertus Kalsbeek was
goochelaor as e een borrel op har. An de stamtaofel
bij Harm en Grietje Hofsteenge vleugen dan de abra
ka dabra’s deur ‘t café.
Op een zaoterdagaovend an de stamtaofel ontstun
‘t idee um een keer met mekaor op reis te gaon.
Nao lang overleg en de neudige borrels, weur
‘t Duutslaand en niet ien dag, nee, dree daogen.
Vanzölf gungen Harm en Grietje ok met. Der weur een
daotum prikt en contakt legt met boderieder Hendrik
Taokens oet Raol. Naost vrachtwaogens, har e ok

				

...Lees verder >

Vervolg > He’j ’t al heurd? DE VRIJGEZELLEN VAN GROL
Door Bas Luinge
Een maond laoter was ‘t zowiet. Vrijdagsmörgens um aacht

mèensen en har alweer ‘t hoogste woord. De dree daogen

uur stapten der zo’n 30 vrijgezellen in de leeftied van 18

in Duutslaand vleugen um. In Hameln, bekend van de

tot zo’n 50 jaor, de bus in. Hendrik Taokens zat al achter

röttenvanger, bew west, Porta-Westfalica, bij ‘t Kaiser

‘t stuur te gniffeln en har der zo te zien zin in. De eerste

Wilhelm-Denkmal, een standbeeld van 88 meter hoog.

kilometers verleupen rustig. Maor ienmaol in Duutslaand
weur dat wat aans. Wie was der in die jaoren al west,

Vanzölfsprekend weurden der ‘s aovends in de kroegen

non, niet zoveul. Ok Thijs leut marken dat e anwezig was

van Brunkensen, veul bier naor binnen warkt. Maor jao,

en nam in tegenstelling tot Giens, prompt de leiding. Wij

jammer genog moej weer hen Grol. ‘t Feest hold een keer

reden al een paor uur op de Duutse autobaon en toen vun

op.

Thijs ‘t genog. Hendrik Taokens mus van Thijs de eerste de
beste ofslag nimmen en een kroeg op zuken. Dat lukte. De

‘s Mörgens veur vertrek kwam Thijs enorm an de diarree.

bus weur parkeerd an de raand van een dörp. Giens, die

Hie zat der under. Wat een geluk dat e bij Giens op de

net as Thijs veurin de bus zat, wol zien leiderschap ok nog

kaomer slaopen har. Der mus rap wat gebeuren, want

evenpies tonen en nam de microfoon ter haand. Wij kregen

Hendrik Taokens har de bus al start. ‘Thijs, daolijk je

de mededeling, daw beslist um twee uur weer in de bus

kleren oet doen en rap under de douche’ zee Giens, vieze

zitten mussen. Wie te laot was har pech. De bus waacht

bescheten undergoed doej maor in je tas. Je kriegt wel

niet. Nou, dat hew weten alles en iederien was der um twee

een schoon hemd en underboks van mij. In de bus

uur weer, behaalve Thijs. Gezaomelijk overleg was neudig,

hadden wij niet deur dat Thijs zuk bescheten har.

waachten of weggaon? Op andringen van Hendrik Taokens,

Een paor uur laoter kwammen wij an de grèens bij

hew waacht. Een kwateer laoter kwam Thijs in kennelijke

Zwartemeer. Twee douanebeambten stapten de bus in

staot bij de bus. Alles en iederien was hellig. Dit was gien

met de vraog, of der nog wat an te geven was. ‘t Weur

leiderschap. Wij hebt hum achterin de bus op de achter-

evenpies stil in de bus, tot Giens zee, ‘jao, die man daor

baank legt. Hendrik startte de bus veur ‘t leste stuk naor

met die blauwe tas.’

Brunkensen, een klein plaotsie bij Minden, waoras een
hotel boekt was. ‘t Zag der goed oet, mooie roeme

Bedankt Grietje veur dizze historische foto’s!

kaomers. Hier kunden wij met mekaor wel twee naachten

Het liekt der op dat de foto’s oet 1969/1970 bij dit verhaol

deurbrengen. Intussen was Thijs ok weer under de

maokt bint deur Harm Mensing met zien mobieltje ▼

NL Doet: doe je ook mee?
Zaterdag 16 maart zet heel NL zich in voor het dorp of de wijk. Zo ook Grolloo. Hieronder vind je een korte
omschrijving van alle activiteiten die er in Grolloo te doen zijn. Kijk wat je leuk vindt en meld je aan!
Aanmelden kan via www.nldoet.nl of direct bij de vereniging waar het om gaat.
We beginnen de dag om 9.45 in het Markehuis met

Vereniging voor Volksvermaken en Crescendo

een kopje koffie of thee. Vanaf 10.00 vertrekt iedereen

Activiteit: Laatste hand leggen aan de

naar de verschillende klussen. Tussen de middag

muziekcarrousel, zodat deze helemaal klaar is

gaan we met alle NL Doeners lunchen in het

voor gebruik (en verhuur). Het gaat om las- en

Markehuis. Kun je maar een deel van de aangegeven

constructiewerk en er zal nog veel geverfd moeten

tijd, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. Geef

worden. Deze activiteit vindt grotendeels plaats op

dat dan wel even door, dan kunnen we er rekening

het terrein achter Hofakkers 24.

mee houden.
De VvV gaat tussendoor nog twee uurtjes aan de slag
Oudervereniging De Drift

met de bloembakken in het dorp: controleren of ze

Activiteit: Bankjes maken voor op het schoolplein,

nog goed zijn en zo niet, dan repareren.

schoolmoestuin en groenonderhoud. Het bankje op
het schoolplein is toe aan vernieuwing. Samen maken

Tijd: 10.00 tot 15.00 uur

we drie nieuwe bankjes. Als er nog tijd over is maken
we ook nog een picknick-bankje voor de juffen en

Toneelvereniging Tot Ons Genoegen

meesters.

Activiteit: Opruimen van de schuur aan de
Vredenheimseweg 2 waar van veel verenigingen van

Daarnaast gaan we aan de slag om de schoolmoes-

alles en nog wat staat opgeslagen. Repareren,

tuin weer klaar te maken voor een nieuw seizoen en

sorteren, opruimen en eventueel afvoeren van

pakken we samen met de leerlingen een groenstrook-

kapotte/overbodige spullen.

je aan.
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Tijd: 10:00 tot 16:00 uur

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.
Agenda Algemene Ledenvergadering 12 maart
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

Onderhoud aan de gemeentelijke bomen
Geacht bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Grolloo en omstreken. Hierbij wil ik jullie graag
informeren over het onderhoud aan de gemeentelijke bomen in Grolloo en omgeving.
De gemeente Aa en Hunze is voornemens om

Communicatie

onderhoud uit te voeren aan de gemeentelijke

De bewoners van Grolloo zullen schriftelijk worden

bomen in uw woonomgeving. De planning is om het

uitgenodigd de avonden bij te wonen. De brieven

onderhoud in het snoeiseizoen, 2019 – 2020 uit te

worden een aantal weken van te voren verzonden.

voeren. Wij willen de mening van de bewoners
graag meenemen in de voorbereiding van het

Mochten jullie hier nog vragen over hebben neem

werk. Wij zullen daarom een informatieavond

dan contact met mij op.

organiseren waarbij de bewoners in de gelegenheid
worden gesteld om in overleg met buurtgenoten en

Met vriendelijke groet,

de gemeente het onderhoudsplan vorm te geven.
Het onderhoudswerk zal bestaan uit het kappen van

Emo Verdoes

een aantal bomen en het snoeien van de bomen.

Beleidsadviseur groen
Gemeente Aa en Hunze,

Inventarisatie

Team Ruimtelijk beheer

Ter voorbereiding hierop zijn de bomen door

Afdeling Ruimte

bomendeskundig adviesbureau “Heldergroen
advies” geïnventariseerd. Op basis van de

Postbus 93

inventarisatie zijn de bomen ingedeeld als

9460 AB Gieten

1. toekomstbomen (goede gezonde bomen op een

Spiekersteeg 1

goede standplaats die we willen behouden),

9461 BH Gieten

2. te kappen bomen (vanwege geconstateerde
gebreken, slechte toekomstverwachting),

T: (0592) 26 78 35

3. bespreek gevallen / / (bomen waarvan in

I: www.aaenhunze.nl

overleg met u als bewoners wordt bepaald of een

E: everdoes@aaenhunze.nl

boom gekapt wordt of juist behouden blijft).
Het kaartmateriaal zal rond 25 maart 2019 op de
website van de gemeente Aa en Hunze vinden zijn
http://www.aaenhunze.nl/bomenonderhoud.
Planning informatieavonden
De informatieavond voor Grolloo is gepland op 16
april 2019, in Dorpshuis het Markehuis te Grolloo.
De avond start om 19.00 uur en zal tot ca. 21.00 uur
duren. Er zal ook nog een inloopavond volgen, die
staat gepland op 28 mei 2019 op dezelfde locatie.
Wij nodigen alle bewoners van harte uit om deze
avond(en) bij te wonen.

Reuma is een ziekte die vele vormen kent
Het is een ernstige ziekte die, vaak al op jonge leeftijd, dramatische gevolgen kan hebben.
Er wordt hard gewerkt om door middel van

Niet met duur betaalde managers aan het roer maar

onderzoek middelen te vinden die kunnen helpen

samen met eenvoudige collectanten die uit uw eigen

het leven dragelijk te maken.

gemeenschap komen en het doel ondersteunen met
hun inzet.

Middelen die soms zelfs genezing kunnen brengen.
Dit alles kost veel geld dat voor een gedeelte via

In de week van 18 t/m 23 maart zullen deze

belastinggelden door ons allen wordt opgebracht.

collectanten bij u langs komen.

Echter: de werkelijke kosten overstijgen die
mogelijkheden.

Stel hen niet teleur, dan heeft u een belangrijk
aandeel in de bestrijding van reuma!

Het Reumafonds stelt zich dan ook ten doel zo veel
als mogelijk een bijdrage te leveren aan nieuwe
ontwikkelingen.

Veilingnieuws
Afgelopen weken hebben wij, familie Tjassens, onze kavels die we gekocht hebben tijdens de veiling
afgelopen herfst verzilverd.
Eerst hebben we het concert in de kerk bijgewoond
van AJ Plug. Wat een indrukwekkende zangeres en
haar fantastische band met ieder zijn eigen
specialiteiten. Echt bijzonder om dit mee te maken
in ons eigen kleine kerkje.
Marja heeft een fijne pedicure behandeling gehad
bij Marion Van Boven. Een aanrader voor iedereen.
Zoals vast en zeker bekend loopt Marja wekelijks
met de diverse wandelgroepen tientallen kilometers
rond het mooie Grolloo. Na de fantastische
behandeling van Marion loopt ze nog gemakkelijker.
Om de hongerige maag te stillen heeft ze nu
gelukkig het eerlijke en heerlijke vleespakket van
de Piemontees van de familie Uildriks in ontvangst
genomen. Afgelopen week hebben we al genoten
van dit werkelijk echt lekkere draadjesvlees.
Het pakket ziet er keurig uit en het smaakt
voortreffelijk.
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• 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:
11-3-2019

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

11-3-2019
25-8-2019
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datum

tijd activiteit

organisatie

di 12 mrt 19

20:00 ALV VDGO

VDGO dorpsbelangen

Het Markehuis

dorpsbelangengrolloo.nl

15:00 Gezellige middag De Wenning

Woonzorgcentrum De
Wenning

Woonzorgcentrum De
Wenning

Alie Zoelman en Nynke van
den Bosch

vr 15 mrt 19

20:00 Avondje Andries

Reinders & Middelbos

Het Markehuis

www.grolloo.com of
0623074661

za 16 mrt 19

09:00 NL-Doet

VvV - TOG - Crescendo OV

diverse locaties

www.grolloo.com

za 23 mrt 19

09:30 Landelijke opschoondag

VDGO

Het Markehuis

a.jobing-buurman@hetnet.nl
06-15163636

za 30 mrt 19

20:00 Uitvoering Crescendo

muziekver. Crescendo

Het Markehuis

www.crescendogrolloo.nl

do 04 apr 19

16:00 Dorpsmaaltijd

SGO -Sportdorp

Het Markehuis

www.sgogrolloo.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

wo 13 mrt 19

locatie

van
tot

info

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

za 27 apr 19

Koningsdag

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

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

zo 25 aug 19

15:00 Flute & Fanfare 5+95 [OVB]

Grolloo Flute Sessions &
Crescendo

Hofakkers

www.grolloo.com

zo 25 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.

