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

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

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

BESTUUR

NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Bericht van de dorpscoordinator - Koffiebezoek in het Markehuis

Bericht van de dorpscoördinator Koffiebezoek in het Markehuis
Geniet u ook altijd zo van kleine kinderen?
Geniet u ook altijd zo van kleine kinderen?
Hoe ze spelen en leren, wat ze zeggen? Zelfs als ze

De koffie staat klaar!

een beetje ondeugend zijn, blijven ze leuk en
vertederend. En die kinderen vinden het leuk om er
op uit te gaan, iets leuks te doen met anderen.
Daarom organiseert Frida Lubbers in samenwerking
met Siny Vink een koffieochtend in het Markehuis.
De kinderen van “bij Ot en Sien” komen daar dan
een poosje spelen. We nodigen iedereen die het
leuk vindt om mee te zingen en te spelen, of
misschien een boekje voor te lezen, van harte
uit om er bij te zijn!
Wanneer? Donderdag 18 april om 10:00 uur.
Waar? In de barzaal van het Markehuis.

Welzijn ouderen

Maandag 15 april is al weer onze laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Jan v.d. Berg komt ons wat vertellen over Lofar.
Iedereen die hier voor belangstelling heeft is van
harte welkom.
Aanvang: 19:30 uur
In het Markehuis te Grolloo.
Het bestuur

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang fit!

> Sportagenda 2019 en verder
> Geslaagde Dorpsmaaltijd
> Training startende hardlopers

Sportagenda 2019 en verder
Om de agenda bij te werken …

Datum

Tijd

Activiteit

Wie/waar

10 apr

08:30 uur

Fitness

Kevin Hietbrink

11 apr

18:00 uur

Fitness

Marije Hulzebos

12 apr

08:30 uur

Fitness

Carolien de Vries-Hoiting

15 apr

18:00 uur

Fitness

Marije Hulzebos

6 jul

13:45 uur

27e Omloop Grolloo

Markehuis

9 jul

20:00 uur

ALV SGO

Markehuis

1 sep

?

Dorpssportevenement

Markehuis

22 sep

08:30 uur

ATB-tocht

Markehuis

3 okt

17:00 uur

21e dorpsmaaltijd

Markehuis

7 nov

17:00 uur

22e dorpsmaaltijd

Markehuis

12 dec

17:00 uur

23e dorpsmaaltijd

Markehuis

31 dec

10:00 uur

Oliebollenactie

Markehuis

6 feb

17:00 uur

24e dorpsmaaltijd

Markehuis

8 feb

19:00 uur

Gymnastiekuitvoering

Markehuis

5 mrt

17:00 uur

25e dorpsmaaltijd

Markehuis

2 apr

17:00 uur

26e dorpsmaaltijd

Markehuis

2020

Geslaagde dorpsmaaltijd
Chinese groentesoep, bami als hoofdgerecht en een toetje met mascarpone en advocaat!
Daarvan genoten 66 mensen bij de laatste

Na de zomervakantie gaan we weer verder met de

dorpsmaaltijd van het winterseizoen 2018-2019.

dorpsmaaltijden.

Altijd weer knap hoe ons kookteam erin slaagt om
in relatief korte tijd voor zoveel mensen een

Om te noteren hierbij alvast de data voor het

3 gangenmaaltijd klaar te maken. Daarvoor zijn zij

volgende seizoen:

terecht beloond met een dik applaus en een mooi
boeket. Daarna sloot Henk de maaltijd af met een

In 2019: 3 oktober, 7 november en 12 december

emotionele speech, waarbij hij Roelof verraste met

In 2020: 6 februari, 5 maart en 2 april

een prachtige bos tulpen. Mooi dat Henk vervolgens
de hoofdprijs won bij de afsluitende verloting:

Begin september ligt de intekenlijst weer klaar op de

“één maand gratis bami”.

bar in Het Markehuis.

Training startende hardlopers
27e Omloop Grolloo
Op zaterdagmiddag 6 juli 2019 wordt voor de

Daarnaast worden in Rolde en in Grolloo enige

27e keer de Omloop van Grolloo gehouden.

gezamenlijke trainingen verzorgd. De opbouw is

De organisatie is onlangs begonnen met de

geleidelijk en zo ingericht dat de kans op blessures

voorbereidingen. Als je altijd al eens wilde

sterk wordt

deelnemen, dan is dit het moment om met de

verkleind. Naast de feitelijke training is er ook

training te beginnen. De loopgroep van SGO biedt

aandacht voor schoeisel, voeding en loopstijl.

beginnende hardlopers uit Grolloo en wijde
omgeving een op maat gesneden en flexibele

Het trainingsprogramma start op zondag 28 april

gelegenheid om in korte tijd 4 mijl tot 10 km

en is er op gericht om op 6 juli de 4 mijl of 10 km

achtereen hard te lopen. De aanpak is individueel

bij de Omloop van Grolloo te kunnen lopen.

en er worden enige gezamenlijke trainingen (clinics)

Geïnteresseerde lopers kunnen zich tot 24 april

gegeven. Het geheel staat onder leiding van een

melden bij Henk Wiechers bij voorkeur via mail

deskundige trainer.

h.wiechers@ziggo.nl of eventueel telefonisch op
0592-241508. Aan deelname zijn geen kosten

De training vindt plaats via persoonlijke en op

verbonden.

maat gemaakte schema’s. Dit biedt lopers de
gelegenheid om op het voor hem of haar meest

Degene die nu een andere sport beoefend, is ook

geschikte moment en bijvoorbeeld samen met een

van harte welkom. Meer gevarieerd sporten verkleint

mede-loper te trainen. Het trainingstijdstip kan men

de kans op blessures en draagt bij aan een gezonde

dus zelf kiezen. Begeleiding vindt plaats via mail of

ontwikkeling van het gehele lichaam. Altijd al de

telefonisch en ook kunnen ervaringen worden

stap willen zetten om meer te bewegen, dan is dit

gedeeld in een persoonlijk gesprek.

een unieke en flexibele kans!

Loopgroep doet mee met de triatloon
Vrolijke en uitgelaten loopgroep leden bij de triatloon in Loon.
Was het het weer of ging het gewoon zo lekker?

Jan Rijnberg kreeg een berisping omdat hij de helm

Kevin, Erik en Zeger deden in verschillende Joytime

te vroeg afdeed, en Annemieke haalde bij het

teams mee en Annemieke, Betty, Jan en Markwin

kanoën zelfs 2 mensen in!

gingen alleen op pad. Er moest 5 km worden
gelopen, 22 km ATB en als laatste 2 km worden

Het team Joytime ( Zeger, Roy en Kevin) behaalde

gekanoëd. De route voor het ATB-en was dit jaar in

maar liefst de 3e plek bij de teams. Erik had gekozen

prima conditie, aangezien het de laatste paar dagen

voor het andere Joytime-Grinta Team en plaatste

droog weer was geweest. Voor de start was het

zich net niet voor het podium.

bewolkt, tijdens de wedstrijd kwam de zon erbij.
Betty wist tijdens het lopen van tenue te wisselen.

Na afloop kon er in het zonnetje nog even lekker

Markwin deed het ritsje van het shirt open.

nagezeten worden.

COLUMN

LUKAS KOOPS

Immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed
Ik heb mijn beukenheg rigoureus gesnoeid. Dat kan

Onzin trouwens, dat competitie-element. Ook

in het vroege voorjaar heb ik mij laten vertellen.

zonder onderlinge strijd kan de terugkeer van het

Bijkomend voordeel is dat je kort daarna je

licht worden gevierd.

snoeihout kwijt kunt. Op de paasbult. Precies. Toen
ik dat bedacht realiseerde ik me tegelijkertijd dat zo

Politici moeten problemen verkleinen in plaats van

ongeveer alles tegenwoordig ingewikkeld geworden

vergroten. In Coevorden, waar de gemeente minder

is. Onbekommerd een paasbult bouwen is er niet

hout versnippert om meer snoeihout beschikbaar

meer bij. Dat was vroeger wel anders. Met alle

te kunnen stellen voor de paasvuren, zei een

jongens en meisjes uit het dorp waren we na

wethouder onlangs dat een mooie volkstraditie

schooltijd weken bezig om een zo hoog mogelijke

onder druk staat , ’omdat de Randstad-elite zich erin

paasbult te bouwen, waar werkelijk van alles op

mengt.’ ‘We laten ons de paasvuren niet afnemen,’

werd gegooid. Als het maar brandbaar was. Zelfs

aldus deze locale bestuurder. Het is een redenering

autobanden waren niet taboe. Grolloo had maar

die me sterk doet denken aan de Zwarte Piet

liefst twee paasvuren. Het milieu bestond nog niet,

discussie en meer van dat soort culturele

laat staan vergunningen gebaseerd op uitgebreide

oprispingen. Het gaat steeds over de boze,

regelgeving. Dat is tegenwoordig wel anders en dat

autochtone Nederlanders, die te pas en te onpas

is maar goed ook.

roepen dat ‘ze’ ons van alles willen ‘afpakken’. Nu
dus zelfs de paasvuren. Zo’n redenering van die

Paasbulten worden als immaterieel erfgoed

wethouder is niets anders dan het opkloppen van

beschouwd. Een volkstraditie in het Nedersaksische

veronderstelde tegenstellingen tussen (Rand)stad

deel van ons land, vergelijkbaar met carbidschieten.

en platteland en tussen autochtoon en nieuwkomer.

Maar die paasvuren zijn niet meer onomstreden.

Natuurlijk zorgen paasvuren voor extra CO2-uitstoot.

Vorig jaar kwam in het nieuws dat de paasvuren in

Maar niemand pakt ons natuurlijk wat af. Onzin. Op

het Noordoosten van het land in de Randstad tot

het gemeentehuis worden vergunningen afgegeven

veel klachten over rook – en stankoverlast hebben

op basis van een heleboel regels en voorschriften.

geleid. Je kunt het je nauwelijks voorstellen.

Als niet voldaan wordt aan eisen rond veiligheid en

In de Achterhoek durven in sommige dorpen

openbare orde gaat het feest niet door. Dat is geen

verenigingen geen paasvuren meer aan te steken

afpakken en dat wordt niet in de Randstad bepaald,

uit angst aansprakelijk te worden gesteld als

maar op het eigen gemeentehuis.

het misgaat. De bijna-ramp met de enorme

En wie geen schuldgevoel wil hebben over de

vreugdevuren op het strand van Scheveningen

onvermijdelijke extra vervuiling moet gewoon geen

tijdens de jaarwisseling is hiervan een belangrijke

bijdrage leveren aan die paasbult. Dat is een

oorzaak. In Drenthe gaat het op veel plaatsen

persoonlijke afweging.

trouwens niet in de eerste plaats om de hoogte van
de brandstapels. Ze worden beoordeeld op hoe

Wel lastig. Want wat doe ik nou met al dat

mooi ze zijn gebouwd.

snoeihout op mijn erf?

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen, programma en verslag volleybal
> Ook zin om (weer) te gaan volleyballen?
> Spelen buiten de gemeente grenzen
> Programma voetbal

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

-

vv Rolde HS 1 1 - 3

Sudosa-Desto N2 4

-

S.G.O. N2 1

0-2

Peelermarke DS 1

-

S.G.O. DS 1

4-0

S.G.O. N2 1

Sudosa-Desto N2 3

2-0

Fama HS 2 		

-

S.G.O. HS 2

3-1

Pegasus MB 1 -

S.G.O. MB 1		

3-2

Rovoc N2 1 		

-

S.G.O. N2 1

1 -1

-

Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Vrij
12 apr

19:30

S.G.O. DS 1

Sudosa Desto DS 8

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

18:45 uur
Jan Hendriks
Jan Schrotenboer
Anton Bardi

Vrij
12 apr

21:00

S.G.O. HS 2

Sudosa Desto HS 7

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

20:15 uur
Tess Poot
Richard Heling
Suuz Rozendaal

Zat
13 apr

09:00
09:30

Sudosa Desto N4 8
S.G.O. N4 1

S.G.O. N4 1
Rovoc N4 2

Sporthal:
Vertrek:
Vervoer:

Sportcentrum Leek, Leek
Ouders regelen onderling
Ouders regelen onderling

Zat
13 apr

18:00

S.G.O. MB 1

Sudosa Desto MB 4

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

17:15 uur
Wilko
Folkert de Boer
Familie Pomp

Zat
13 apr

19:30

S.G.O. HS 1

Sudosa Desto HS 6

Aanwezig:
Zaaldienst:
Scheidsrechter:
Bardienst:

18:45 uur
Nina en Mara
Jan de Weerd
H1

Sportieve ‘burenruzie’ dit keer prooi voor volleyballers Rolde
Maandagavond 1 april stond de tot twee keer toe uitgestelde volleybalderby tussen SGO heren 1 en
Rolde heren 1 op het menu.
In Rolde had het zestal uit Grolloo en omstreken
eerder dit seizoen een erg fraaie en verdiende 3-1
overwinning geboekt, maar in Grolloo waren de
rollen precies omgedraaid. De thuisploeg won wel de
eerste set, maar liet met name in de slotfase van de
vierde set dé kans op een tiebreak liggen. Het werd
daarom terecht 3-1 voor de gasten uit Rolde.
Bij SGO nog steeds geen Sanne en Martin en daarom
was Rienko ook nu weer bereid om als 7e man de
H1-gelederen te versterken. SGO begon met Richard
en Erik als aanvallers, Folkert en Wilko op mid en
Rudie als diagonaal. Olaf mocht het spel weer gaan
verdelen. In het eerste bedrijf zat er weinig licht
tussen beide teams. SGO had soms moeite met de
sprongfloater van de ‘Rolder Spielmacher’, maar onze
wissel Rienko had hier een prima antwoord op zodat
de schade beperkt bleef. In de slotfase drukten
de groenhemden van coach Suurd goed door. De
gastheren kwamen op 24-22 en met een slim laatste
balletje werd de set verdiend met 25-22 gewonnen.
Dat gaf de SGO-burger moed, ware het niet dat de
ploeg in set nummer twee niet thuis gaf. Een snelle
achterstand nekte SGO dat de set met maar liefst
25-14 aan de hemelsblauwen uit Rolde moest laten.

Ook in de derde set hadden de gasten het betere van
het spel. SGO bleef werken voor ieder punt, maar met
name aanvallend en blokkerend hadden de gasten
deze avond simpelweg meer in huis. Deze set ging
met 25-19 naar Rolde en dus moest SGO in de
vierde vol aan de bak. Coach Peter spoorde zijn
manschapen nog eens aan en dat had het gewenste
effect, want SGO kwam met verzorgd volleybal op
een 19-15 voorsprong en had zelfs de kans om er
20-15 van te maken. Dat buitenkansje liet SGO echter
liggen en daarna lukte er plots vrijwel niets meer bij
de thuisclub. Bovendien stond het blok van Rolde in
deze fase als een huis en in plaats van een verlenging
in de vorm van een vijfde set ging de pot voor SGO als
een nachtkaars uit en werd het 25-20 en dus 3-1 in
sets voor Rolde.
De groen-zwarten mogen zich nu nog een keer
gaan opladen voor het slotstuk van deze volleybalcompetitie. Zaterdag 13 april komt naaste belager
Sudosa-Desto H6 op bezoek in het Markehuis. Een
uitgelezen gelegenheid op sportieve revanche voor
de vrij matige vertoning in Assen. Support is derhalve
welkom vanaf 19.30 uur!

Ook zin om (weer) te gaan volleyballen?
De volleybalheren van SGO uit Grolloo en omstreken zijn nog op zoek naar vers bloed voor volgend seizoen.

Sportieve prestaties en plezier gaan bij ons hand in
hand. Binnen de lijnen gaan we ervoor, buiten de
lijnen staat gezelligheid voorop. Heren 1 is al heel wat
jaartjes een vaste klant in de subtop van de 2e klasse
en heren 2 is een stabiele derdeklasser. Beide teams
trainen op woensdagavond, de thuiswedstrijden worden meestal op de vrijdagavond gespeeld. Thuishaven is het immer gezellige Markehuis te Grolloo.
Dus heb je zin om (weer) in competitieverband te
gaan volleyballen of ken je wellicht iemand in je

omgeving die dit zou willen? Kom dan geheel vrijblijvend eens meetrainen met een van de herenteams
op woensdagavond in het Markehuis in Grolloo. Wil
je eerst wat meer info? Neem dan contact op met
iemand van de afdeling volleybal (zie onder) of kijk
eens op www.sgogrolloo.nl (volleybal). Hopelijk zien
we je snel een keer in Grolloo!
Richard Heling		
Annelies Klaassen

06-51575705
0592-269634

Weinig punten in Grolloo
Dit weekend bleven er bij de pupillen weinig punten in Grolloo
Jo10-1 kreeg voetballes van een zeer sterk Be Quick:
2-9.
Jo10-2 heeft thuis nog een puntje behaald tegen LTC.
Na een ruime voorsprong van SGO wist LTC nog gelijk
te maken. Eindstand: 5-5.
Jo8 had na de rust een beste inhaalslag te maken. Na
een achterstand van 1-4 stond het een minuut voor
het einde 5-5. Helaas was LTC te sterk en schoten ze
nog eentje in de touwen van SGO: 5-6.

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

13-04-19

10:15

GRC Groningen JO10-1

SGO JO10-1

GRONINGEN

13-04-19

11:15

SJO J.V. Oostenburg JO10-3

SGO JO10-2

OOSTERWOLDE FR

13-04-19

09:00

SJO J.V. Oostenburg JO8-3

SGO JO8-1

OOSTERWOLDE FR

17-04-19

17:00

SGO JO8-1

Beilen JO8-2

GROLLOO

20-04-19

10:30

SGO JO10-2

Borger JO10-2

GROLLOO

Wedstrijdprogramma senioren zaal
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

08-04-19

21:00

SGO 1

LTC 5

BORGER

17-04-19

21:00

Xing Futsal 2

SGO 1

ASSEN

Wedstrijdprogramma senioren
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

14-04-19

10:00

Yde de Punt 2

SGO 1

YDE

18-04-19

19:00

SGO 1

HHCombi 2

GROLLOO

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> He’j ’t al heurd? 6 dagen mountainbiken
> Oud papier
> Palm Pasen optocht
> Neutieschiet’n, Eierenzoeken en Paasvuur

He’j ’t al heurd? Niels de Koe - 6 dagen mountainbiken
voor een betere gezondheid in Afrika!
Door Bas Luinge en Roelof Dilling
Toch bijzonder dat een dorpsgenoot in Tanzania zo’n

dan in het westen zochten wij een dorp met veel

400 km op zijn ATB wil afleggen voor een goed doel.

saamhorigheid, naberschap (of in ABN Naober-

Daarvan willen wij meer weten.

schap)”. En hoe kan het anders... ook Niels en Hiske
kwamen in Grolloo terecht. “Een geweldig dorp waar

Zo zijn wij op vrijdag 5 april op bezoek bij familie

we met veel plezier wonen”.

De Koe/Andriessen op Hoofdstraat 6.
Niels werkt als huisarts in Schoonoord en binnenkort
Niels ontvangt ons hartelijk en even later aan tafel

zal hij daar mede praktijkeigenaar zijn. De keus om

zitten we in de kamer aan de koffie en thee.

in een ander dorp te gaan wonen is bewust gemaakt.

Wij dachten terug aan de tijd dat Rikus en Roelfie

“Mensen delen toch regelmatig vrij persoonlijke

Hingstman hier (voor de familie Bleeker) woonden.

zaken met hun huisarts; dat vind ik juist één van de

Rikus en Roelfie waren broer en zus en hebben hier

mooie dingen van mijn vak. Maar, omdat je ook niet

jaren een boerenbedrijf gehad.

alles van je vrienden en familie hoeft te weten, vind ik
het wel fijn om een scheiding te hebben tussen

Op deze plek wonen nu al zo’n 3 jaar, Niels de Koe

het dorp waar ik werk en het dorp waar ik woon.

en zijn vrouw Hiske Andriessen en hun twee

Natuurlijk ben ik wel altijd beschikbaar voor vragen of

kinderen Tycho (10) en Nyke (5). En om de schets van

in geval van nood, want je bent immers niet 9 uur per

de bewoners compleet te maken, de andere kant van

dag huisarts en de andere 15 uur niet.”

het voorhuis worden bewoond door opa en oma,
Frank (die zo mooi kan zingen) en Tjitske (die heel
goed kan koken). Maar daar gaat het verder niet over.
Niels is een geboren Noord-Hollander (West-Friesland). En zo geeft hij aan, ik heb best lang gestudeerd,
eerst medische biologie en daarna geneeskunde.
Jarenlang hebben Niels en Hiske in Purmerend
gewoond en hun buren daar waren... Kris en Corine.
Die verhuisden naar de Rolderstraat in Grolloo en
Niels en Hiske zochten ook iets in Drenthe. “Anders

				

...Lees verder >

He’j ’t al heurd? Niels de Koe - 6 dagen mountainbiken
voor een betere gezondheid in Afrika!
Door Bas Luinge en Roelof Dilling
De gewenning in Drenthe gaat soepel. Elk deel

gaat over slechte, onverharde en soms modderige en

van ons land kent zijn eigen streektaal, dat heeft

dan weer stoffige wegen.

West-Friesland en hier natuurlijk het Drents. “Ik had
een man in de spreekkamer en die zei: ‘k heb toch

Dit alles doe ik voor een goed doel, dat raakvlakken

zu’n pien an de knij’n en ’t wordt aal slimmer. Sins

heeft met mijn werk als huisarts. Ik zamel hiermee

veurige week is ’t veul minder word’n. Als westerling

namelijk geld in voor het belangrijke werk van Amref

moest ik daar toch even op doorvragen. Geef het eens

Flying Doctors. Amref is een organisatie die zich

aan. Ah, de knieën. En wat heeft dat met intelligentie

al jaren inzet voor de gezondheid van de arme

(slimmer) te maken? Gelukkig is het nu minder pijn-

bevolking in Afrika. Zo zorgen zij voor drinkwater-

lijk. Oh, minder is verergerd”. En zo verliep de spoed-

putten, geven medische hulp en zetten zij zich

cursus Drents voor Niels.

specifiek in voor kwetsbare jonge vrouwen om
moedersterfte en het aantal meisjesbesnijdenissen

We krijgen het over de sport. “SGO is voor een dorp

te verminderen. Vóór Afrikanen en het wordt

als Grolloo een grote en erg actieve vereniging. Mooi

uitgevoerd dóór Afrikanen; zodat de kennis lokaal

dat je dat met en voor elkaar kunt doen. Ik heb

door opleiding aanwezig komt en blijft (beklijft).

jarenlang gevoetbald, ook in de zaal en ook
gesquasht. Bij SGO heb ik me aangemeld voor de 35+

Deze uitdaging begint op 5 oktober en duurt één

voetbal, maar helaas vallen die wedstrijdjes nog al

week. Dat betekent 7 dagen achter elkaar op de fiets

eens uit. Ik fitnes regelmatig en dat bevalt erg goed.

en dagelijks een afstand afleggen van 60-80 km.

Via Sportdorp heb ik deelgenomen aan ATB-clinics

Dat op een hoogte van 1.000 tot 2.000 meter en ga

en dat heb ik, zij het vrij onregelmatig, doorgezet. En

er maar van uit bij temperaturen van rond de 35 °C.

vanuit de sportbeoefening heb ik mij een doel

Kortom Niels moet vanaf nu de trainingsintensiteit

gesteld!”

en de afstand opvoeren. Dat vraagt discipline en
motivatie.
Niels is enthousiast en gemotiveerd. Toch vragen we
nog maar even naar mogelijke tegenvallers. “Tja...
Een langdurige blessure, waardoor ik niet kan
trainen ... gebrek aan motivatie om te trainen. Het
vrijblijvende gaat er steeds meer vanaf en het wordt
steeds meer MOETEN”.

De Africa Classic. Niels vertelt: “Ik heb me
opgegeven voor een avontuur waar ik met
ontzettend veel enthousiasme naar uit kijk. Dat
avontuur is een ATB-tocht van 400 km rond de
hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro (5.895 m) en

				

...Lees verder >

He’j ’t al heurd? Niels de Koe - 6 dagen mountainbiken
voor een betere gezondheid in Afrika!
Door Bas Luinge en Roelof Dilling
“Tegen de ATB-tocht zie ik beslist niet op. Natuurlijk

Voor het goede doel is hij afhankelijk van donaties

zijn de omstandigheden onbekend. Ik moet denken

van mensen die hem willen steunen. Naast donaties

aan mijn gezondheid (vaccinaties, genoeg vocht en

is Niels ook van plan om enkele acties te organiseren.

eten) en uiteraard neem ik mijn eigen EHBO-koffer

Eén daarvan is een pubquiz op 18 mei in café Hof-

mee”. En spreekt Bas nog even moed in, denk ook aan

steenge.

Tom Dumoulin in de Giro die daar last kreeg met
diarree. “Veiligheid is geen probleem” geeft Niels aan

Als we terugfietsen hebben we het nog even over die

“we fietsen in groepen en één fietser heeft een GPS-

wilde beesten. Zou Niels snel genoeg zijn om daaraan

tracker, dus we verdwalen niet. We fietsen ook door

te ontkomen? Ach, Niels klonk vastberaden, heeft

enkele Natuurparken, dus de kans is aanwezig dat we

er goed over nagedacht, dat komt vast goed. En het

wilde beesten zien”.

kan toch niet zo zijn dat een arts uit Nederland de
Afrikanen helpt en dat als dank onze arts in Afrika

“Voor mij is dit avontuur geslaagd als ik het gewenste

wordt opgepeuzeld. Nee, wij denken dat Niels ons zijn

sponsorbedrag binnenhaal èn als ik de hele tocht

ervaringen gaat navertellen.

uitrij. Onderweg zal ik ook projecten bezoeken, wat
voor mij als Nederlandse arts een bijzondere ervaring

Wilt u doneren voor het goede doel, de Amref Flying

zal zijn waar ik veel van hoop te leren”. Belangrijk is

Docters, dan kan dat! Bezoek daarvoor de webpagina

het goede doel, geld inzamelen voor een betere

van Niels bij de Africa classic:

gezondheid in Afrika. Niels hoopt op € 5.000 voor

www.africaclassic.nl/niels-de-koe

Amref Flying Doctors. Dit is dan excl. de reis- en

Een andere mogelijkheid om Niels financieel te on-

verblijfkosten van Niels; die financiert hij zelf.

dersteunen, is deelname aan de Pubquiz op 18 mei.

Aanstaande zaterdag oud papier
Er wordt a.s. zaterdag 13 april oud papier gehaald. Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld
of in dozen verpakt aan de weg zetten?
Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo,

Ook de opbrengst van het papier dat hierin wordt

Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00

verzameld, komt ten goede aan de school.

en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de
ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in

We danken u alvast weer voor uw medewerking.

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

Contactpersoon: Coördinator container is
telefonisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 uur op

Wij willen u graag nog wijzen op de mogelijkheid

het nummer 06 – 18312477

om oud papier in te leveren buiten de vaste
ophaaldagen om. Mocht u tussendoor oud papier

Namens de oudervereniging

kwijt willen, dan kan dat in de container die bij de

OBS “De Drift”

Welkoop staat.

Diana Leeuwerik

Jaarvergadering ijsvereniging
Jaarvergadering dinsdag 16 april 2019 om 20.00 uur CR Hofsteenge.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020

3. Verslag penningmeester

7. Presentatie IJsbaan nieuwe locatie

4. Verslag kascommissie

8. Rondvraag

5. Bestuursverkiezing

9. Sluiting

-

Aftredend en niet herkiesbaar:

-

Nieuwe bestuursleden:

		Geert-Jan Dekker
		Arjen Sijbring
		Erik Hadders
		Jan-Peter Hofsteenge
		Jans Jobing
		André Oeben
		Alko Tolner

Palmpasen optocht
Alle kinderen in onze dorpen worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan onze jaarlijkse
Palmpasen optocht.
Deze wordt gehouden op zondag 14 april om 14.00
uur vanuit de kerk. Het is de bedoeling dat je thuis
een mooie Palmpasen stok maakt. Met deze
versierde stok kom je naar de kerk in Grolloo.
Natuurlijk mag het ook een versierd mandje zijn.
In de kerk hoor je een kort verhaal, daarna gaan we
achter de muziek van Crescendo aan door het dorp
lopen. Als we weer bij de kerk zijn luisteren we nog
naar de muziek.
Dan gaan de kinderen nog even in de kerk zitten.
Daarna mogen zij dan in kleine groepjes een
verrassing uitzoeken en dan kunnen ze weer mee
naar huis.
We hopen op mooi weer en een gezellige en
kleurrijke optocht!

Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken nodigt alle leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering op donderdag 11 april 2019 om 20 uur in het Markehuis te Grolloo.
De agenda ziet er als volgt uit:

meldpunt van Yarden. Leden ontvangen van

1.

Opening

Yarden en Geerts een korting van plm. € 1200

2.

Mededelingen

op de uitvaartkosten. De bijdrage van de uitvaart-

3.

Verslag vorige jaarvergadering

vereniging is € 775 per sterfgeval.

4.

Jaarverslag

5.

Financieel verslag

Yarden

6.

Verslag kascommissie

Mocht u vragen hebben over uw aanvullende

7.

Vaststellen vergoeding

verzekering bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

8.

Vaststellen contributie

dan kunt u contact opnemen met Yarden (tel. 0800-

9.

Bestuursverkiezing:

1292) of met Eddy Tinge, accountmanager bij Yarden

aftredend en herkiesbaar:

tel. 06-45703364. Een lid van de vereniging kan bij

Jan Tjassens

Yarden telefonisch een aanvullende verzekering

10.

Rondvraag

afsluiten. Hij ontvangt dan een collectiviteitskorting

11.

Sluiting

van twee maandpremies met een maximum van
€ 40,00 per verzekerde. Wij benadrukken dat uzelf

AVG

bepaald bij welke verzekeringsmaatschappij u een

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening

aanvullende verzekering wilt afsluiten.

Gegevensbescherming van toepassing. In het kader
van deze verordening heeft de Uitvaartvereniging

E-mailadres

Grolloo e.o. een privacy verklaring opgesteld. U kunt

De administratie mist nog een aantal e-mail-

de privacyverklaring vinden op www.uitvaartvereni-

adressen in het ledenbestand. Mocht ook uw e-mail-

ginggrolloo.nl. Indien u de verklaring op papier wilt

adres ontbreken: graag per direct een mailtje naar

ontvangen: even doorgeven aan de secretaris

uitvaartgrolloo@msn.com.

(zie onderstaand adres).
Website
Publicatiekast

Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl kunt u alle

De begraafplaats in Grolloo is eigendom van de

informatie vinden over het lidmaatschap, het

gemeente Aa en Hunze. De gemeente plaatst

verslag van de algemene ledenvergadering, het

binnenkort een publicatiekast op de begraafplaats.

jaarverslag en het laatste nieuws.

Hierin plaatst de gemeente mededelingen en
een plattegrond van de begraafplaats. Ook de

Wijzigingen

uitvaartvereniging kan hierin informatie voor de

Voor het goed functioneren van de ledenadmi-

bezoekers van de begraafplaats kwijt.

nistratie is het noodzakelijk dat adreswijzigingen,
emailadreswijzigingen, wijzigingen in de gezins-

Uitvaartverzorger

samenstelling en andere veranderingen per direct

Uitvaartverzorging Yarden en Geerts is dag en nacht

worden gemeld bij de secretaris/penningmeester

bereikbaar op telefoonnummer 0592 313879.

Greet Homan, Schoonloërstraat 8, 9444PP Grolloo,

‘s Nachts en in het weekend wordt u te woord

tel. 0592 501524, uitvaartgrolloo@msn.com.

gestaan door een medewerker van het landelijk

Paasvuur 2019 op maandag 22 april
Locatie Oosterpad, aanvang 19.30 uur
U kunt op de volgende dagen snoeihout brengen:
Vrijdag 12 en zaterdag 13 april
Vrijdag 19 en zaterdag 20 april
Het terrein is geopend van 09:00 tot 16:00 uur met
pauze van 12:00 tot 13:00. Buiten de openingstijden
is het niet toegestaan het terrein te betreden en hout
te storten
Een paasvuur wordt gebouwd, dus de takken en
snoeihout op de bult en niet ernaast
Storten van hout en ander materiaal, maar ook
boomwortels en stobben, is niet toegestaan.

OPROEP  OPROEP   OPROEP
Locatie Oosterpad, aanvang 19.30 uur
De Vereniging voor Volksvermaken is nog opzoek
naar vrijwilligers die willen helpen bij het neutie
schieten op 1e Paasdag ( 21 april)
Met name voor het opzetten van de noten op een
van de locaties ( minimale leeftijd van de vrijwilligers
is 12 jaar).
Het neutie schieten is van 13.00 uur tot 18.00 uur
(maar mocht je een gedeelte kunnen is dit natuurlijk
ook prima en houden wij hier uiteraard rekenschap
mee). Schoolkinderen die voor een
maatschappelijke stage, nog uren nodig zijn,
nodigen wij dan ook van harte uit om te helpen
tijdens het neutie schieten. Vele handen maken ligt
werk en het levert je een gezellige middag op.
AANMELDEN KAN VIA
secretaris@volksvermakengrolloo.nl of via een
whatsappje op nummer 06-30927422
(Janette Meems)

Veilingnieuws - Over krakeend, brilduiker en visarend
Donderdagmorgen 7.30 uur op parkeerplaats Hofsteenge verzamelen voor vogelexcursie gescoord op
de veiling ten bate van Markehuis. Hmm... 7.35 uur nog niemand.
Even bellen met Dick. Ja hoor de app niet goed

Gelukkig hebben we ook foto’s gemaakt en wordt

gelezen en stond gepland voor zaterdag. Maar

nog nader onderzocht of ook de visarend is gespot.

gelukkig werd ik van harte welkom geheten in de

Spannend. In de hut blijkt dat we getrakteerd

groep. De tocht ging richting Oranje (nee niet de

worden op heerlijke paaseitjes (niet uit een nest),

familie in Den Haag maar bij Hijken). Onderweg

koek en ja hoor Dick heeft eieren mee van een vogel.

reeds gespot een mus, duif, ooievaar, buizerd en vele

Zal toch niet. Blijkt gelukkig van een kip te zijn en

andere soorten vliegende vogels waarvan de naam

niet van een bijzondere vogel. Het weer zit enorm

bij Dick zeker bekend is maar die zat in de andere

mee. Fris maar windstil en droog. Perfect voor deze

auto. In Oranje aangekomen bij Natuurgebied waar

morgen. Na de kijkhut nog even naar de kijkwand

men net druk bezig is Lelies dichtbij te planten.

waar we nog andere soorten ontdekken en genieten

Oeps hopelijk niet teveel bestrijdingsmidelen op

van de prachtige omgeving. Tegen 11.00 richting

het dichtbij liggende prachtige natuurgebied. Uit de

Grolloo waar een aantal nog trachten de zwarte

auto zien we reeds enkele soorten vogels zoals de

specht te zien maar deze is te druk met timmerwerk-

kieviet, torenvalk en och jee hoe heten die

zaamheden en is enkel te horen. Het totaal aantal

andere ook weer. Dick heeft ze gelukkig allemaal

gespotte vogels komt uit op 30. Het leert je ook

opgeschreven. Daarna door naar de Vogelkijkhut.

eens beter op te letten wat er om je vliegt en zingt.

Door een lange donkere gang komen we op een

Ik kan iedereen aanraden een keer te bieden op de

prachtige plek met een geweldig uitzicht over een

vogelexcursie van Dick bij de veiling. Hopelijk stelt

schitterend natuurgebied. Vele soorten vogels,

hij zich over een aantal jaren weer beschikbaar. Erg

vooral watervogels wat niet vreemd is een gebied

leerzaam, gezellig en dus dubbel genieten. Bij deze

met veel water, zoals zwaan, fuut, verschillende

reeds mijn aanmelding voor de excursie.

soorten eenden, ganzen, roofvogels en kleine
vogeltjes. (Heb ik zo goed opgelet en ben ik

Dick Oelen: Bedankt namens alle deelnemers.

verdorie nu de namen alweer kwijt).

Frederiek Dilling
De “Waarneming” van Leen, Marije en Luuk
Lees ook dat prachtverhaal op de volgende
pagina ▼

Veilingnieuws - “De eerste waarneming” een verslag van
een vogelexcursie met een klein gezelschap.
Als verrassing had ik van Marije een plaatsje gekregen in een van de vogelexcursies van Dick Oelen.
Deze had zij weten te bemachtigen op de veiling van

aardappelmeelfabriek van Oranje, werd onze groep

het Markehuis van afgelopen zomer. Dick was zo

getrakteerd op een zeer bijzondere verrassing. Twee

vriendelijk geweest een aantal plaatsen in te dienen

kraanvogels streken neer op het bouwland naast

als kavel voor deze veiling.

ons, op nog geen vijftig meter afstand, terwijl het
zonnetje zachtjes een poging deed door de

Afgelopen zaterdagmorgen half acht was het

ochtendnevel heen te prikken. Dit beloofde een

moment daar. Dick kwam voorrijden in zijn grijze

mooie dag te worden. Eenmaal in de vogelkijkhut

Volkswagen nadat hij eerst ons mede-excursielid

aangekomen was ons groepje in het gezelschap van

Luuk Kalverdijk had opgehaald. We hadden vooraf

een gecamoufleerde professional welke was

al instructies ontvangen over de uitrusting die wij

bewapend met een enorme lens en ons meerdere

geacht waren mee te brengen. Verrekijker, vogelgids,

malen wees op bijzondere soorten. Terwijl een

warme niet te fel gekleurde kleding en een kannetje

reebok een slokje water kwam drinken uit de

koffie.

plas genoten wij van mooie vogeltjes zoals de
blauwborst, de roodhalsfuut en roodborsttapuit en

De eerste missie was een zoektocht naar de zwarte

natuurlijk van de koffie en het lekkere gekookte eitje

specht die was neergestreken in de boswachterij

van Dick Oelen.

Grolloo, vlak bij de plek waar de bijenstal van Jan
Seubring stond. Geconcentreerd en nagenoeg

Met veel plezier kijken wij terug op een gezellige

geluidloos heeft ons gezelschap gespeurd tussen de

en zeer geslaagde excursie. Met fijn gezelschap,

bomen. Het duurde niet lang of daar klonk het luide

goede gesprekken en de waarneming van maarliefst

‘kruu-kruu-kruu’ gevolgd door een doordringend

veertig vogelsoorten waarvan meerdere golden als

‘kliejèèh’ van deze vogel. Helaas heeft hij zich niet

“eerste waarneming”.

laten zien. Wel vloog er een havik over en hebben wij
zijn kleinere neef de grote bonte specht gezien.
Het volgende punt op de agenda was een rit naar
de vogelkijkhut in Oranje. Tijdens de rit zelf via
een verzameling van achteraf weggetjes zijn we
meerdere keren gestopt en uit de auto gesprongen
omdat Dick ons wees op de vele verschillende
vogelsoorten die te bewonderen waren in de
landerijen op de route naar Oranje, zoals de blauwe
kiekendief, de koperwiek en de bijzonder mooie
goudvink. In Oranje aangekomen werd de excursie
te voet vervolgd. Bijna bij de ondergrondse tunnel
aangekomen die leidt naar de vogelkijkhut zelf, die
uitkijkt over de oude vloeivelden van de vroegere

Dick, hartelijk bedankt!

PAASPROGRAMMA

Vereniging voor Volksvermaken

1ste paasdag
Zondag 21 April 2019

Neutieschiet’n
Aanvang 13.00 uur

Voorverkoop bij CR Gerrie van 11:00 tot 12:00 uur en aan de baan in de Berenkuil van 13.00
tot 14.00 uur. Kinderen tot 6 jaar € 0,50, van 6 t/m 12 jaar € 1,00 en ouder dan 12 jaar € 2,00

• Starten tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij de Berenkuil of het Markehuis
• Vanaf 15.00 uur gaat de baan bij CR Gerrie open
• Vanaf 15.15 uur gaat de baan bij CR Hofsteenge open
• Prijsuitreiking na afloop bij CR Hofsteenge
www.volksvermakengrolloo.nl

2de paasdag
Maandag 22 april 2019

Eierenzoeken
Aanvang 10.30 uur

Voor kinderen t/m de basisschool
Starten vanaf het Markehuis
Bij het inleveren van de eieren krijgt ieder kind
Iets lekkers aangeboden.
www.volksvermakengrolloo.nl

Paasvuur
Aanvang 19.30 uur

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Verzamelen bij de paasvuurbult aan het Oosterpad de bult wordt ontsteken

Door groep 8 om 19.30 uur alles onder muzikale begeleiding van Crescendo
Onder genot van ranja en chocolademelk met een paasei zal het Paasvuur branden
Zie ook www.dorpsbelangengrolloo.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

WWW.STOFFERS.NL

