
HEAD LINES

Sportdorp Grolloo

Sportnieuws

De dappere strijders van Loopgroep SGO

Uitslagen en programma volleybal en voetbal

SGO SPORTBLAD
“Het blad van Grolloo voor Grolloo”

Jaargang 51 | NR 28 | 17 april 2019

Uit het dorp

Nieuwe tentoonstelling “We Want More!!!”
Paasprogramma Grolloo
Uit de oude doos - Schoolfoto 1955

... en nog veel meer!

Column • Janick Meursing 
Geel is het nieuwe groen

Van de bestuurstafel
Vakantie
SGO bij de Superbikes



CONTACT PERSONEN

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

Hiske Andriessen | Secretaris 
secretaris@sgogrolloo.nl

Edwin Smit | Penningmeester 
penningmeester@sgogrolloo.nl

Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564

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

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

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

Voetbal

Mariska Jagt | Jeugd 
jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
0592-501394

Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl 
06-53603997 

Gymnastiek
Marieke Schamper
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-51196888

Albertien Jansen 
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl

Loopgroep
Jan Postema
loopgroep@sgogrolloo.nl

Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Emke de Weerd | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl

Arjen Zeewuster | Sponsoring
sponsoring@sgogrolloo.nl

Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl

REDACTIE SPORTBLAD

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en 
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

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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21 | 4 Neutieschiet’n

22 | 4 Eieren zoeken en  
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1 | 6  Rommelmarkt

10 | 6 Pinkstervolleybal
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14 | 6 Holland International   

 Blues Festival

15 | 6 Holland International   

 Blues Festival



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Bericht van de dorpscoordinator - Vakantie
> SGO bij de Superbikes

Bericht van de dorpscoördinator - Vakantie
Van 19 april tot 29 april heb ik vakantie. Voor spoedvragen kunt u me t/m 18 april bereiken, 
daarna gewoon weer vanaf maandag 29 april op het spreekuur in het Markehuis of telefonisch 
via 06 36511015. Ik wens u fijne Paasdagen!

Vraagverlegenheid
Vraag watte? Vraagverlegenheid... de term is nog 
niet zo lang geleden bedacht door een onderzoeker 
die zich bezig hield met langer zelfstandig wonen en 
mantelzorg. Het zegt eigenlijk iets over de moeite 
die heel veel mensen hebben om voor zichzelf 
iets te vragen. We willen onszelf redden. We 
krummelen nog maar even weer door... doen dingen 
die we graag deden niet meer, omdat we het niet 
meer redden. Of spannen ons tot het uiterste in om 
iets te doen, maar moeten dat de rest van de dag 
of nog langer gewoon bezuren. En soms doen we 
onszelf daar mee te kort. Zeker als de dingen die we  
niet meer kunnen nu juist ook de dingen zijn waar 
we veel plezier in hadden. Of als we ons soms alleen 
voelen en zo graag eens gewoon een spelletje 
zouden willen doen en over koetjes en kalfjes 
praten. Maar ja, omdat nu te vragen... 
Vraagverlegenheid.

Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die best 
iets voor een ander willen doen! Omdat ze er tijd 
voor hebben, maar vooral ook omdat ze er plezier 
aan beleven. Omdat ze zich graag in willen zetten 
voor hun dorpsgenoten. Maar er is ook vaak wel een 
soort van drempel om dat aan te bieden. Zou de 
ander het wel op prijs stellen? Zou ik niet te 
bemoeizuchtig over komen? Zelfs dat heeft een 
naam: 

handelingsverlegenheid
Maar als er nu vraag en aanbod is in ons dorp! 
Dat moet toch bij elkaar te brengen zijn? 

Ja, natuurlijk en dat is ook precies de bedoeling van 
‘Grolloo Zorgt’. 

Ik breng graag een koppeling tot stand
Siny Vink 
06 36511015.

Of kom naar het spreekuur op maandagochtend 
tussen half tien en half elf.



SGO bij de Superbikes
Afgelopen zaterdag en zondag waren 13 SGO-ers actief bij het parkeren van de 
vele auto’s bij het TT-circuit.

Vooral op zaterdag was dat een koud klusje. Maar 
ook... het was weer gezellig om zo met elkaar bezig 
te zijn. Aardige opmerkingen van de vele bezoekers 
en wat gingen er veel duimpjes de lucht de in. En dat 
terwijl op zaterdag de race nota bene werd afgelast. 
Ook leuk om tussentijds nog even een kijkje bij de 
baan te nemen. Helemaal mooi als je dan op zondag 
ook nog dorpsgenoten voorbij ziet racen!

Namens de supportersvereniging van SGO bedankt 
Ada, Annemay, Emke, Janny, Tjitske, Jan (3x), 
Hennie, Frank, Hilbert, Gert Jan en Roelof voor jullie 
fantastische inzet!

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn we weer van 
de partij, dan bij de TT-races. Wil je daar ook een 
keertje bij zijn als vrijwilliger – werken, lachen en 
Rossi voorbij zien komen – dat kan! Meld je dan aan 
bij Gert Jan Hietbrink, 06-17076352.



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Sportagenda 2019 en verder
> De dappere strijders van Loopgroep SGO strijden
> Streuer begint met De Haas aan WK seizoen

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

2020

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



De groep werd in 2 clans verdeeld, er werd een 
woeste yell bedacht, en de strijd kon beginnen. 
Ondanks de barre weersomstandigheden werd er 
fanatiek deelgenomen. Er moest een steen opgetild, 
een boomstam gezaagd en met hamers geslingerd 
worden. Ook diende een boomstam zo ver mogelijk 
weg gegooid te worden, voor de 1 een lastigere 
opdracht dan voor de ander. De strijd kwam pas 
echt goed op gang bij het touwtrekken, daar 
begonnen ook de omstanders fanatiek te worden. 
Ook het worstelen zorgde voor veel hilariteit. 

Als slotstuk was er het paalhangen: waar velen geen 
grip op de paal kregen, bleken anderen daar minder 
moeite mee te hebben! Aan het einde werd de 
balans opgemaakt en bekeken welke clan 
gewonnen had, en wie de beste highlander van de 
dag was: dat bleek Betty!

Na afloop kon er tijdens de BBQ nog nagepraat 
worden over de eigen prestaties op de 
verschillende onderdelen. 
Op naar het volgende uitje!

De dappere strijders van Loopgroep SGO strijden om de 
  hoogste eer bij de Highland Games

Zaterdag trokken ruim 30 lopers van de loopgroep een 8 meter lange (!) kilt aan, 
om op diverse onderdelen de strijd aan te gaan. 



Daar wordt op 20 april de eerste WK race van dit 
nieuwe seizoen 2019 voor zijspancombinaties 
gehouden. De twee races die ook op het Circuit Le 
Mans werden afgewerkt, hebben het vertrouwen 
van Bennie Streuer goed gedaan. Naast de vele 
testkilometers die Team Streuer in de aanloop naar 
dit seizoen heeft gemaakt, geven de uitslagen van 
de twee wedstrijden een goed gevoel. “Alles is tot nu 
toe zonder mechanische problemen gegaan”, 
laat de zijspancoureur uit Grolloo weten. “Het 
materiaal is in prima staat en ik ben erg tevreden 
over de rondetijden die ik maakt. We zitten bij 
de andere internationale toppers, dus zijn er 
mogelijkheden voor winst.” Het enige dat niet 
volgens de planning is gegaan, is het herstel van 
bakkenist Kevin Rousseau. De Fransman heeft 
afgelopen week aan Bennie Streuer laten 
weten, nog niet geheel hersteld te zijn van zijn 
schouderblessure. Rousseau liep een gescheurde 
pees op en kon de eerste trainingen niet met 
Streuer meedoen. “Net als in de voorbereiding zal 
mijn vriendin Ilse nu als bakkenist meegaan naar 
Frankrijk. Voor mij maakt het geen verschil, 

want Ilse is net zo’n goede bakkenist als Kevin. 
Ik hoop in Hengelo (11 en 12 mei) weer op Kevin 
te kunnen rekenen.” Tijdens de races begin april in 
Frankrijk, had Streuer, die toen ook met Ilse de Haas 
reed, geen moeite wereldkampioen Tim Reeves bij 
te houden. “Ik weet dat hij toen op topsnelheid reed 
en mijn rondetijden deden niets voor hem onder. 
Voor mij een teken dat alles in orde is voor de 
eerste WK-race.” Overigens zal Bennie Streuer zijn 
Kawasaki-blok enkele dagen voor de races van Le 
Mans nog wel gaan testen op een testbank. 
Inmiddels kan Team Streuer beschikken over drie 
identieke 600cc Kawasaki motorblokken. Volgens de 
stuurman voelt hij tijdens het rijden geen verschil 
tussen de blokken. Dat er drie blokken in optimale 
staat zijn, heeft te maken met het drukke 
wedstrijdprogramma dat Streuer dit jaar afwerkt. 
Naast alle races voor het wereldkampioenschap, 
rijdt de zijspancoureur uit Grolloo ook alle 
ONK-races en alle races voor het Duits 
kampioenschap. “Het zijn totaal 34 races en dat 
betekent dat er een zware wissel wordt getrokken 
op het materiaal.”

Streuer begint met De Haas aan WK seizoen
Na de behaalde eerste en de tweede plek in de twee eerste races om het Frans kampioenschap, in het 
weekend van 6 en 7 april, gaat zijspancoureur Bennie Streuer vol goede moed naar het Circuit Le Mans.

Foto: Henk Teeerink



COLUMN JANICK MEURSING

Geel is het nieuwe groen

Het is net of je de klok er op gelijk kunt zetten. De 
eerste zonnestralen komen uit de hemel en het is 
gelijk voorjaar. Nou ja, zo is het natuurlijk niet 
helemaal.  Maar wat dan wel opvalt is, dat iedereen 
dan in de tuin te vinden is. Als de buren in de tuin 
aan de gang zijn, ja waarom ik dan niet. Lekker de 
bladeren uit de borders halen die er vorige najaar in 
gewaaid zijn, dit is tevens een goede bescherming 
tegen de vorst. Maar helaas is er geen strenge winter 
meer. Het is voor een ieder wel goed dat droge 
vorstige weer. 

Om even terug te komen op de titel van deze 
column, geel is het nieuwe groen. Rijdend over de 
wegen langs de akkers zien we steeds meer percelen 
die geel kleuren. Eerst een gele gloed door het groen 
heen, daarna helemaal geel en soms haast bij het 
oranje af. 

Glyfosaat is het middel dat hiervoor gebruikt wordt. 
Het middel is alleen werkzaam op de groene delen 
van de plant. Doormiddel van sapstromen gaat 
het naar de wortels van de plant toe en hierdoor 
blokkeert het de fotosynthese. Door deze blokkade 
‘verhongert’ de plant en gaat als ware dood. Door 
dit proces zien we dat de plant zich geel kleurt. Als 
we dan gaan kijken wat er aan  hoeveelheid gebruikt 
wordt met spuiten, bedraagt dit maar 2-4 liter per 
hectare. Bij middelen worden de hoeveelheden per 
hectare opgegeven. Een hectare is 10.000 vierkante 
meter, 100 meter x 100 meter. Als je nagaat dat je 2 
maatbekers die in je keuken hebt staan, al genoeg 
zijn om daar 10.000 m2 mee te kunnen spuiten is dat 
niet veel. Deze liters middelen worden verdund met 
water om daar goed mee te kunnen spuiten.
Door dit middel te spuiten kun je onkruiden (kruiden 

die niet gewenst zijn) kwijt raken. Net als wij het 
nieuwe jaar goed willen beginnen, is dit ook voor de 
boer het geval. Om de akkers schoon te maken voor 
een nieuwe start, zo kun je het zien. Zou je dit niet 
doen, dan heeft het gewas dat je er in zaait of poot 
al een achterstand. De concurrentie is dan in feite al 
een stap voor. Hierdoor kan het gewas minder goed 
groeien en maakt kans op een slechte en misschien 
wel een mislukte oogst in het najaar. 

Zo zien we hier en daar de eerste percelen weer wor-
den ingekleurd. Langzaam maar zeker worden de 
streepjes weer in het land getrokken. Door middel 
van een GPS systeem komen de lijnen er recht op te 
staan. Met dit mooie systeem komen we uit bij 
precisie landbouw. Een stukje techniek dat overlap 
niet meer nodig is. Hierdoor zijn we ook minder 
middelen nodig en dat is weer beter voor Moeder 
Natuur. De eerste gewassen gaan alweer de grond 
in. Uien, suikerbieten, aardappelen en nog een 
aantal gewassen. Hoewel het nog aardig vroeg in 
het jaar is, merken we dat aan de temperatuur 
wel. Overdag lekker in de zon maar ‘s nachts 
koude temperaturen en zelfs lichte vorst. Met
temperaturen die net onder nul gaan is het 
verstandig om de volgende dag iets later het land 
op te gaan.  Gewassen houden van warmte en niet 
van koude natte grond. Als over een paar weken het 
eerste groen door breekt heb je echt het gevoel dat 
het voorjaar is. 

Spring is in the Air.

Geel is het nieuwe groen



 

 

 

 

 

 

 









SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen volleybal
> Einde van het volleybalseizoen 2018 - 2019 
> Programma voetbal

Uitslagen volleybal
S.G.O. DS 1  - Sudosa Desto DS 8 1 - 3
S.G.O. HS 2  -  Sudosa Desto HS 7 3 - 1
Sudosa Desto N4 8  -  S.G.O. N4 1 2 - 2 
KAMPIOEN!!!

S.G.O. N4 1 - Rovoc N4 2  4 - 0
S.G.O. MB 1 - Sudosa Desto MB 4 2 - 3
S.G.O. HS 1 - Sudosa Desto HS 6 2 - 3

Einde van het volleybalseizoen 2018 - 2019
Het zit er weer op! De laatste wedstrijden zijn gespeeld. Met maar liefst 6 teams zijn we dit seizoen aan het 

volleyballen geweest. Binnenkort gaan we weer bezig met de samenstelling van de teams.

De mini’s hebben goed gepresteerd dit seizoen! 
De trainingen werden net als vorig seizoen gegeven 
door Sandra. In de eerste helft van de competitie 
was het nog wennen aan de wedstrijden, maar de 
tweede helft eindigen de mini’s goed! Het team N2 
op goede tweede plek, dat was nog spannend tot 
het laatst, want ze konden ook nog eerste worden!

Het team N4 is kampioen geworden. Eerste plek. 
En dat is gevierd. Bij Café-restaurant Gerrie zijn de 
dames en een enkele heer door sponsor Diana 
getrakteerd. SGO trakteerde op een drankje en 
Eldina kwam namens de supportersvereniging rozen 
en zakjes snoep uitdelen. Wat een feest!! 

De meiden B hebben zich kranig verweerd in een 
hogere klasse dan vorig jaar. Trainer en coach 
Nathalie heeft ze door een mooi seizoen heen 
geloodst, waar ze af en toe echt moesten knokken 
voor de punten. Het team heeft haar bedankt met 
een mooie bos bloemen. 
Terecht! 

De dames hebben het zwaar gehad. Iedere set 
geknokt voor wat ze waard waren. Veel lange sets 
gespeeld en dapper standgehouden. Helaas toch 
in de degradatiezone beland, maar met opgehe-
ven hoofd! De sportiviteit straalt van dit team af. 
Erg knap dames. Het team is dit jaar getraind door 
Sjoukje. Er was geen vaste coach en daar hebben ze 
wel veel behoefte aan. We hopen dat er een vaste 
trainer en coach voor deze dames te vinden is, want 
dat verdient dit team! Ben je iemand of weet je
iemand, die dit leuk lijkt? Help ons en mail naar 
volleybal@sgogrolloo.nl

De Heren 2, met trainer Folkert, hoe doen ze het? 
Ook dit seizoen eindigen ze op de 7de plek in de 
competitie. Met Ada als vaste speelster en af en toe 
met Christa als reserve, hebben ze, ondanks de 
blessures, een goed seizoen gespeeld!

  
           
             ...Lees verder >



Einde van het volleybalseizoen 2018 - 2019
Het zit er weer op! De laatste wedstrijden zijn gespeeld. Met maar liefst 6 teams zijn we dit seizoen aan het 

volleyballen geweest. Binnenkort gaan we weer bezig met de samenstelling van de teams.

Heren 1, draait lekker in de tweede klasse, ze komen 
net als vorig seizoen weer op de 4de positie. Ook de 
heren hebben wat tegenslagen gehad met blessures. 
Hebben zich staande gehouden en hun 4de positie 
weten te behouden. De trainingen worden verzorgd 
door Richard.

Komend jaar blijven Sandra, Folkert, Nathalie en 
Richard als trainers aan. Sjoukje heeft aangegeven 
te stoppen. Dat vinden we begrijpelijk, maar ook 
ontzettend jammer. Sjoukje was goed voor de 
dames en als het even kon ging ze mee als coach. 
Dat werd erg gewaardeerd. 

Zoals het nu lijkt gaan we komend seizoen starten 
met dezelfde hoeveelheid teams. Dat vinden we 
mooi! 

Ook dit seizoen hebben we het weer met zijn allen 
gedaan, we hebben bardiensten, zaaldiensten, 

scheidsen, trainingen, coaches en chauffeurs 
ingedeeld en het is toch maar mooi weer allemaal 
gelukt. Achter de schermen gebeurt van alles om dit 
allemaal draaiende te houden. Daarvoor spreken wij 
onze waardering uit en onze hartelijk dank!

Rest ons nog het volgende: de recreanten! 
Op maandagavond speelt een stelletje 
enthousiastelingen op gezelligheidsniveau 
een potje volleybal. Ze kunnen nog wel wat mensen 
gebruiken. Opgeven kan via het aanmeldformulier 
dat te vinden is in dit Sportblad. Vragen? Mail gerust 
naar volleybal@sgogrolloo.nl

Tot volgend seizoen!
Richard en Annelies

PS: Elders in dit sportblad vindt u de standen en 
een omroep voor een bestuurslid. 

SGO IS KAMPIOEN!!!!!! HIEP HIEP HOERA!!!
De chocola van Sandra was lekker en de kampioenshirtjes waren mooi! Danjewel Sandra en Erik en de rest!  

En daarna gingen we toeterend door het dorp en hebben we lekker patat gegeten bij Gerrie! Danjewel SGO, 

supportsvereniging en sponsor. Beaudile, Nienke, Valerie, Jade, Frederike, Nikki



Gehavend SGO weert zich kranig, 
  maar vergeet zichzelf te belonen

Zaterdagavond 13 april stond voor de heren van SGO al weer de laatste competitiewedstrijd van dit 
volleybalseizoen op de rol.

In het Markehuis was het ervaren Sudosa-Desto de 
tegenstander en die bleek na vijf sets net iets te sterk 
voor de heren uit Grolloo en omstreken. Door deze 
nipte thuisnederlaag is de hoofdmacht van SGO 
uiteindelijk toch op een mooie vierde plek geëindigd 
in de 2e klasse D.

Omdat ook Richard deze avond ontbrak, was de 
puzzel dit keer nog wat groter om een team op de 
been te brengen. Peter ging het daarom nog een 
keer proberen als spelverdeler zodat we toch met 
zes man van H1 konden starten. Rienko en Egbert 
waren standby op de bank. In de eerste set speelde 
SGO zeker niet onaardig, maar het was toch weer 
even zoeken naar de vaste patronen en het nodige 
ritme. De gasten hadden het betere van het spel 
en wonnen de set terecht met 25-18. In het tweede 
bedrijf begon het steeds meer te lopen bij de
thuisploeg. De pass lag een stuk beter zodat Peter 
het spel gevarieerder kon verdelen. Rudie en Erik 
scoorden er lekker op los aan de buitenkant, Folkert 
en Wilko stonden prima te blokkeren en Olaf pikte 
ook zijn puntjes mee van achter de drie meterlijn. 
Deze set werd dan ook knap met 25-22 door SGO 
gewonnen. Helaas was de start in de derde set een 
valse voor SGO. De gasten voerden de servicedruk 
op en SGO had hier geen antwoord op. 
Ook de entree van Rienko voor Peter had in eerste 
instantie niet het gewenste effect en dus ging deze 
doorgang met 25-14 naar de Assenaren. 

Het was daarom des te knapper hoe de thuisploeg 
zich in de vierde set herpakte. Ondanks de 
numerieke wisselmeerderheid bij de gasten bleek 
het taaie zestal van SGO een hele kluif voor de 
mannen uit de Drentse hoofdstad. SGO beet zich 

vast in de wedstrijd en was niet van plan deze set te 
laten glippen. Routinier Rienko onderscheidde zich 
met een aantal zeer fraaie en slimme aanvallen. Met 
een killblock maakte Folkert het beslissende punt 
en werd deze set met 25-23 gewonnen. Ook de start 
in de tiebreak was veelbelovend, want SGO mocht 
bij een 8-4 voorsprong van speelhelft wisselen. Het 
werd zelfs 9-4, maar juist vanaf dat moment stokte 
de groen-zwarte aanvalsmachine. De ervaren gasten 
roken nu bloed en maakten maar liefst zes punten 
op rij. De mannen uit Grolloo en omstreken bleven 
er nog wel vol voor gaan, maar de pijp was 
simpelweg leeg. De vijfde set werd dan ook een 
prooi voor de gasten: 15-11 en dus 3-2 voor de 
bezoekers. 

Toch kan SGO terug kijken op een prima wedstrijd 
en dito seizoen!







Scoor je nieuwe voetbal outfit!

Rabo Jeugdleden actie

Open nu een Rabo JongerenRekening en ontvang een waardebon t.w.v. € 35,- voor je nieuwe voetbal outfit

Rabobank.nl/Assen-nd

Actie: t/m 31-7-2019. De waardebon is te besteden bij:

Sponsor 
partner in 

jeugdvoetbal

Assen en Noord-Drenthe



Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

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

17-04-19 21:00 Xing Futsal 2 SGO 1 ASSEN

23-04-19 21:30 Gieten 3 SGO 1 GIETEN

Pittig weekend voor de pupillen van SGO
Wederom een pittig weekend voor de pupillen van SGO. Jo-8 had een zware dobber aan Oostenburg, 
waar met 5-1 werd verloren.

Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

18-04-19 19:00 SGO 1 HHCombi 2 GROLLOO

Jo10-2 mocht ook spelen tegen Oostenburg en stond 
al snel met 3-0 achter. Deze werd snel omgezet in een 
voorsprong, maar het eindigde in een 5-5 gelijkspel. 
Jo10-1 mocht tegen GRC uit Groningen. 

Een paar weken geleden werd er met 6-3 gewonnen, 
maar deze keer waren onze pupillen kansloos en 
werd er verloren met 11-2.



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uit de oude doos - Schoolfoto (1955) 
> “We Want More!!!”
> Dorpsagenda
> Neutieschiet’n, Eierenzoeken en Paasvuur

Uit de oude doos - Schoolfoto (1955)
Meer foto’s of dia’s zijn welkom: 
Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl

Vroeger stond de basisschool onder de naam 
OLS no 3 aan de Hoofdstraat, tegenover cafetaria 
“Gerrie”. Daar is onderstaande foto genomen.

Op deze foto staan van links naar rechts:
Staand achterste rij: Albert Beijering, Juf Polman, 
Jans Eilders, Sjoerd Epping, Jan Beijering, Egbert 
Geerling, Hennie Bonder, Thalina Lesschen

Middenste rij: Roely Sijbring, Grietje Hebels, 
Hennie Kaspers, Frouwkje ter Steege, …. Mulder, 
Jacob Spreen, Tinie Kuipers, Tineke Mejan
Voorste rij: Hennie Hartlief, Gina de Raad, 
Liesje Bonder, Egbert Meijers.

Op de achtergrond de oude school.
Met dank aan Roely Sijbring voor deze foto!



Nieuwe tentoonstelling “We Want More!!!”
Onder het thema “We Want More!!!” wordt woensdag 24 april een nieuwe expositie 
in het C+B Museum in Grolloo geopend.

In deze tentoonstelling draait het vooral om de fans 
en liefhebbers van de voormalige Nederlandse 
topbluesband Cuby & the Blizzards. Het bestuur van 
het Cuby Museum heeft twee prominente fans van 
Harry Muskee en zijn toenmalige band The Blizzard 
bereid gevonden de tentoonstelling te openen. 
Drievoudig wereldkampioen zijspanracen Egbert 
Streuer verricht woensdagmiddag 24 april om 15.00 
uur samen met zijn oud-sponsor en voormalig 
voorzitter van SC. Heerenveen, Riemer van der 
Velde, de officiële opening. Beide heren, ook 
Cubyfan, zijn voor de tentoonstelling ook 
geïnterviewd over hun relatie met Harry (Cuby) 
Muskee, net als een aantal andere fans, veelal 
mensen die al vanaf het eerste uur van de muziek 
van Cuby & the Blizzards houden. Zo laat Assenaar 
Luc Rengers zijn gedachten gaan over de 
beginperiode van de bluesband, maar ook over de 
periode waarin hij samen met Harry Muskee in 
een van de elftallen van het Asser Achilles 1894 
voetbalde. De in Duitsland wonende Anneke 
Wijnhold, die vroeger in Stadskanaal woonde, 
verhaalt over haar samenwerking met Harry 
Muskee. Zij reed in de jaren zestig op haar brommer 
van Stadskanaal naar Grolloo, waar Wijnhold de 
fanmail behandelde, maar ook een soort particulier 
secretaris van Harry Muskee was. Een andere fan die 
aan het woord komt over haar favoriete bluesband 
is onder anderen Annie ter Beek, de weduwe van 
wijlen commissaris van de Koningin in Drenthe, 
Relus ter Beek. Ook ondernemer Henk Aa uit 
Raalte, later manager van Cuby & the Blizzards en 
in de jaren zestig al organisator van een concert 
van de band, praat over zijn samenwerking met 
Harry Muskee. Verder komt de directeur van het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Dirk 
Mulder, aan het woord en de initiatiefnemer van het 
plaatsen van het borstbeeld van Muskee in het 

centrum van Grolloo, Gerard van Klaveren. 
Van Klaveren was tevens de eerste voorzitter 
van de Stichting C+B Museum en is momenteel 
waarnemend burgemeester van Ameland. Een 
bijzonder attribuut dat in de expositie wordt 
getoond, is een replica van de bekende trui die Harry 
Muskee tijdens optredens droeg. In het C+B Museum 
zijn tal van instrumenten, foto’s, gouden platen en 
andere stukken te zien uit de periode dat Cuby & the 
Blizzards grote successen boekte in Nederland en 
daarbuiten. Het museum is voorzien van een wand 
met maar liefst zestien monitoren waarop films 
draaien over Cuby the Blizzards en mensen die leden 
van de band van nabij hebben meegemaakt.

De tentoonstelling is tot en met de maand april van 
2020 te bekijken. Het C+B Museum, dat volledig op 
vrijwilligers draait, houdt de blues van Cuby & the 
Blizzards levend.

De openingsuren van het museum zijn:
Mei, september en oktober: donderdag t/m zondag 
van 11.00-17.00 uur. Juni tot en met augustus: 
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
November t/m april: alleen zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Zie ook: cubymuseumgrolloo.nl



Paasvuur 2019 op maandag 22 april
Locatie Oosterpad, aanvang 19.30 uur

U kunt op de volgende dagen snoeihout brengen:
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)



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 
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Dorpsagenda
Grolloo en haar omstreken organiseren door het jaar heen vele mooie activiteiten. 

Omdat het altijd jammer is dat inwoners een keus 
moeten maken als er meer dan één activiteit op een 
dag georganiseerd wordt hebben al sinds jaren op 
de website van Grolloo.com een jaaragenda. 

De activiteiten zijn daar te vinden. 
Wilt u een activiteit organiseren, kijk dan eerst 

op de website voor een beschikbare datum. 

Het aanmelden van een activiteit kan per activiteit, 
https://www.grolloo.com/activiteiten/activiteit-aan-
melden.html, of voor meerder activiteiten in een 
keer https://www.grolloo.com/downloads/kalender-
informatie.xlsx.



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 
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17 april | 18.30 uur

WAAR:  Het Markehuis

   GROLLOO

WAT:   Uitproberen 

   van instrumenten

Gratis thee, koffi e en ranja

VOOR IE
DEREE

N!

Instuifavond georganiseerd door:

INSTRUMENT

INSTUIF!
BESPELEN?



 



 

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


