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SPORTBLAD

AGENDA

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en
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IJzer voor ijs

omstreken. Elke week staat dit blad weer vol spannende, interessante,
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Rommelmarkt

belangrijke en vooral sportieve verhalen. Om jullie op tijd van de
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Pinkstervolleybal

nieuwste nieuwtjes te voorzien hanteren wij sportieve regels. Tijdens de
vakanties is er GEEN SGO sportblad.

toernooi
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Holland International 		
Blues Festival

• We fluiten af op zondagavond 22.00 uur
• Pass het materiaal door naar sportblad@sgogrolloo.nl
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Holland International 		
Blues Festival

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

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Wat een lekker weekend voor de voetbal pupillen

Wat een lekker weekend voor de voetbal pupillen
drie uitwedstrijden, drie keer winst, 9 punten.
Jo10-1 mocht naar Groningen voor de wedstrijd tegen

Aankomende woensdagavond wordt er thuis een

Helpman. Thuis werd er al gewonnen met 6-3. Deze

doordeweekse ronde afgewerkt door Jo10-2 en Jo-8.

keer was SGO met 9-3 te sterk. Reactie van de coach

Kom allemaal langs!

van Helpman: we hebben wel een beetje pech dit jaar.
Speel je lekker hoofdklasse, zit je in de sterkste poule
die je maar kunt voorstellen...
Jo10-2 speelde in Beilen tegen Fit Boys. Thuis werd de
wedstrijd met 10-3 gewonnen. Deze keer stonden de
voetballers al snel met 5-0 door door een hattrick van
Mara. Nadat Fit Boys bijna als de Spurs met 6-5 voor
stonden, werd de stand weer snel recht gezet door
SGO. Uitslag 7-10.
Jo-8 had een zware dobber aan BEW uit Vledder. De
tegenstanders stonden na een overweldigd begin
voor met 4-1. Onze voetballers hebben afgelopen
week waarschijnlijk de wedstrijd van Ajax gezien en
vochten zich als echte Tottenham spelers terug in de
wedstrijd. De stand werd omgebogen in het voordeel
van de Grollooërs en de spelers gingen met 6-4 tevreden van het veld.

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

18-05-19

09:00

SGO JO10-1

Winsum JO10-1

GROLLOO

18-05-19

10:30

SGO JO10-2

ACV JO10-3

GROLLOO

18-05-19

10:00

SGO JO8-1

Beilen JO8-3

GROLLOO

Opentuindag

2 juni 2019
10:00 tot
16:00

GROENTEN UIT GR LLOO
Rolderstraat 1, Grolloo

www.velt.nu/ecotuindagen

Gezocht: OUD IJZER!
VOOR

Aanstaande zaterdag 18 mei houdt IJsvereniging
Het Evenveen opnieuw de actie ‘IJzer voor IJs’.
We zamelen oud ijzer voor het goede doel...De
verhuizing van de ijsbaan!
Dus, heb je ergens oude fietsen, verroeste
melkbussen, accu’s, betongaas, dakgoten, of wat
dan ook van metaal, dan komen we dit graag
ophalen.
Leg uw oude ijzer dan op zaterdag voor 9.00 uur,
en bij voorkeur ook niet eerder, langs de
straat. We komen in de loop van de dag langs in
Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim.
Heb je iets wat aan de zware kant
is om aan de weg te leggen, laat het dan even
weten...bel of of whatsapp Bert van Esch
(06-25065575) of Jan Schrotenboer (06-50864351).

Alvast hartelijk dank voor uw oude ijzer!
Namens Het Evenveen,
Geert-Jan, Arjan, Erik, Jan-Peter, Jans, André,
Alko, Bert, Christina en Jan

IJSBAAN VERHUIST IN 2019!
KOMEND
WEEKEND!!

Sparen voor de verhuizing, dat is dit jaar
opnieuw hét doel de actie. De voorbereidingen
zijn in volle gang! Rond de zomer gaat de aanleg
van de nieuwe ijsbaan starten. Komende winter
kunnen we dan schaatsen op de nieuwe baan.

ZATERDAG 18 MEI 2019

Open nu een

Rabo Jonger
e
Rekening n
en ontvang
een waardeb

on
t.w.v. € 35,
- voor je
nieuwe voetb
al outfit

Scoor je nieuwe voetbal outfit!
Rabo Jeugdleden actie

Sponsor
partner in
jeugdvoetbal

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

Rabobank.nl/Assen-nd

Assen en Noord-Drenthe

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Rommel- en boekenmarkt
> Dorpsagenda
> Anjeractie van Crescendo
> Bluesfestival 14 en 15 juni
> Bennie Streuer direct aan kop in ONK
> Speciale Elmore James avond

Rommel- en boekenmarkt
Op zaterdag 1 juni bij de kerk in Grolloo, vanaf, let op, 11.00 uur!
Wat treft u er aan?

Wanneer halen wij het materiaal op?

-

Allerlei curiosa, boeken, potten,

U kunt dit materiaal op woensdag 29 mei, rond

-

Vazen, e.d.

17.45 uur, aan de weg zetten. Wij halen het dan na

-

Grabbelton

18.00 uur op. Grote meubels, tv’s, computers en

-

Verloting

beeldschermen zijn onverkoopbaar, deze kunnen we

-

Koffie of thee met cake

helaas niet meenemen. Graag alleen verkoopbare

-

Soep en broodjes

spullen!

-

Gezelligheid en ontmoeting
Voelt u zich aangesproken om te komen helpen met

Hoe komen we aan spullen voor de rommelmarkt?

ophalen, klaarzetten, verkoop of bakken en staat u

Daar hebben we u voor nodig. We zoeken allerlei klein

nog niet op de lijst van helpers?

materiaal dat nog geschikt is om door te verkopen.

Neem dan voor 20 mei contact op met Roely Sijbring;

Dus heeft u nog iets van waarde, dat u toch niet meer

telefoon: 0592-501245 / 06- 51489258

gebruikt, dan willen wij dat graag hebben.
Tevens zijn we op zoek naar boeken, cd’s en dvd’s.

Waar is de opbrengst voor?

Tenslotte ontvangen wij graag kniepertjes, cakes en/

De opbrengst van de rommelmarkt is voor de kerk.

of gebak voor de verkoop. Deze kunnen op zaterdag-

		

morgen 1 juni, voor 11.00 uur, bij de kerk gebracht

Namens de kerkenraad,

worden.

VAN HARTE WELKOM!

Dorpsagenda
Grolloo en haar omstreken organiseren door het jaar heen vele mooie activiteiten.
Omdat het altijd jammer is dat inwoners een keus

op de website voor een beschikbare datum.

moeten maken als er meer dan één activiteit op een
dag georganiseerd wordt hebben al sinds jaren op

Het aanmelden van een activiteit kan per activiteit,

de website van Grolloo.com een jaaragenda.

https://www.grolloo.com/activiteiten/activiteit-aanmelden.html, of voor meerder activiteiten in een

De activiteiten zijn daar te vinden.

keer https://www.grolloo.com/downloads/kalender-

Wilt u een activiteit organiseren, kijk dan eerst

informatie.xlsx.

Recordbedrag collecte Hartstichting 2019
Dank aan alle gulle gevers!
Dit jaar heeft de collecte Hartstichting 2019 in
Grolloo en Schoonloo € 702,00 opgebracht. Hetgeen
een record bedrag is in vergelijking met eerdere jaren.
In 2018 hebben we samen € 609,00 opgehaald.
Onze dank gaat uit naar u als gulle gevers en het team
van collectanten
Bouwe de Boer
Coördinator collecte Hartstichting
Grolloo - Schoonloo

Anjeractie van Crescendo
Op zaterdag 18 mei gaat Crescendo weer een rondrit maken in Grolloo en Schoonloo
ten bate van de Anjeractie.
De Anjeractie is de jaarlijkse collecte voor het Prins
Bernard Cultuurfonds. Dit fonds ondersteunt culture
instellingen. Regelmatig mogen wij een beroep doen
op het Prins Bernhard Cultuurfonds voor subsidie,
waarvoor wij graag een tegenprestatie leveren.
De helft van de opbrengst van de collecte is voor onze
vereniging.
De wagen met spelende muzikanten zal begeleid
worden door mensen met een collectebus. Wij hopen
dat u hier een mooie gift in wilt doen.
Mocht u zaterdag niet thuis zijn , maar wilt u toch
een donatie doen ten bate van Crescendo, dan kan
dat door aan de online collecte mee te doen. Ga naar
www.anjeractie.nl en klik op de juiste provincie en
zoek naar Muziekvereniging CRESCENDO GROLLOO.
Dit kan tot 25 mei. Ook hiervan ontvangen wij de helft
van de opbrengst.
Alvast heel erg bedankt voor uw gift!
Muziekvereniging Crescendo Grolloo

De Anjeractie geeft
cultuur een kans.

Bluesfestival 14 en 15 juni
De 4e editie van het Bluesfestival staat voor de deur. Wederom een super line-up en op beide dagen
worden veel bezoekers verwacht.
SGO is weer gevraagd vrijwilligers te leveren om te

(woensdag en donderdag) mogen we helpen

helpen bij een aantal taken tijdens het bluesfestival

met opbouwen. Denk aan werkzaamheden als het

op 14 en 15 juni in Grolloo. Maar SGO mag ook

plaatsen van dranghekken, wegafzettingen, linten

helpen bij de opbouw (woensdag- en donderdag-

etc. Op de zondag gaan we alles weer opruimen,

avond) en de afbouw op zondagmiddag. Voorgaan-

voor deze dag kunnen we ook hulp gebruiken.

de jaren was het een succes, mede dankzij de vele
vrijwilligers. Het was bovendien heel erg gezellig!

Aanmelden:
Aanmelden kan TOT 7 juni bij Annemay

Als je je aanmeldt als vrijwilliger, betekent dat veel

(abock72@gmail.com), maar bij voorkeur eerder.

voor SGO, maar ook voor ons dorp en het festival.

Voor vragen kunt u ook terecht bij Hilbert

Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat het weer

(voorzitter@sgogrolloo.nl of stel.h@hetnet.nl).

een succes gaat worden, dit jaar, maar ook komen-

Bellen of appen mag natuurlijk ook.

de jaren. En je draagt bij aan de leefbaarheid in het
dorp. Vrijwilligers worden uiteraard goed verzorgd.

Iedereen vanaf 15 jaar is welkom om te helpen,
leden, niet-leden, donateurs, ouders, opa’s, oma’s,

Ieder uurtje helpt en maatwerk is mogelijk!

ooms, tantes... We maken er samen ook dit jaar

Op 14 en 15 juni moeten we de bezetting op diverse

weer een superfestival van!

posten in en rond het dorp regelen. Op beide dagen
is dat waarschijnlijk van ca 12 – 1 uur. De pieken

Groet, Annemay & Hilbert

zitten met name bij de aanrijd- en vertrekmomenten, tussentijds is het rustiger. Kun je op zo’n
dag een paar uurtjes helpen, graag! Je mag
uiteraard de hele dag helpen, maar we kunnen ook
‘splitdiensten’ inplannen als je bijv. ’s middags even
naar huis moet. Maar een start- of sluitdienst kan
ook. Ga je bijv. vrijdag naar het festival, dan kun je
wellicht daarvoor helpen bij het verwerken van de
instroom. Ga je niet naar het festival, maar ben je
wel thuis? Dan kun je misschien een post in 1 van de

Inloopavond

straten in Grolloo voor je rekening nemen, samen

Op basis van evaluaties van voorgaande jaren,

met een vriend of vriendin, je buren of je zoon of

worden er een paar kleine wijzigingen doorgevoerd,

dochter. Maatschappelijke stagepunten halen kan

maar die hebben niet heel grote gevolgen voor om-

ook bij dit evenement. De werkzaamheden varië-

wonenden (anders dan vorig jaar). Vooralsnog wordt

ren per post, van parkeren van auto’s en fietsen tot

er ook geen informatie-/inloopavond georganiseerd.

doorverwijzen, tegenhouden van verkeer en van hel-

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opne-

pen bij het oversteken van mensen etc. We houden

men met Hilbert Stel (voorzitter VDGO, 06-24 92 92

zoveel mogelijk rekening met je wensen.

95). Indien uit de vragen blijkt dat een inloopavond

Op de avonden voor het festival

gewenst is, plannen we die alsnog in.

Omleidingen om Grolloo te ontlasten:
* Via N857 voor Rolde - Schoonloo
* Via Amerweg - Heetlagendijk
*Via Kruisboomlaan - Zuiderstraat
Parkeerverbod zone in bebouwde kom
Grolloo en gratis parkeren voor
bezoekers om parkeeroverlast zoveel
mogelijk te vermijden

Parkeerverbod vanaf 13-06 t/m 16-06 op
Hoofdstraat i.v.m. calamiteitenroute
Rode gebied afgesloten voor alle verkeer
op 14 en 15 juni, Alleen toegang via
Amerweg, niet via Hoofdstraat. Alleen
aanwonenden in rode gebied krijgen
doorlaatbewijs.
Ondernemers Hoofdstraat bereikbaar via
Zuiderstraat.
Meerkampsweg éénrichting vanaf
Zuiderstraat

tis P
Gra
en

r
arke
Tractor pendeltrams campings halte op
Schoonloerstraat, Zuiderstraat.

Bennie Streuer direct aan kop in ONK
Eerste en derde plaats in openingsrace Hengelo voldoende.
Bennie Streuer pakt leiding in ONK
Zonder overbodige risico’s te nemen hebben Bennie

banden gemonteerd, want ik wilde niet ten

Streuer en Kevin Rousseau op het stratencircuit van

koste van alles op dit smalle circuit de overwinning

Hengelo (Gld) zich verzekerd van de eerste plaats in

pakken. Ik heb geen enkel risico genomen en de

de tussenstand van het Nederlands Kampioenschap

derde plek gepakt en daarmee de leiding in het ONK

wegrace in de zijspanklasse. Team Streuer won

gegrepen. Daar was het mij om te doen”

zondagochtend de eerste race en reed in race twee,
zondagmiddag, naar een uitgekiende derde plaats.

De winst in race twee ging naar Streuers

Die twee klasseringen brachten het koppel na deze

WK-concurrent Tim Reeves en de tweede plek was

openingsrace van het ONK 2019 op de eerste plaats

voor de verrassend sterk rijdende Assenaar Hilbert

in de totaalstand.

Talens met bakkenist Frank Cleays.

Vooraf liet Bennie Streuer nog weten dat hij zijn

Foto: Kees Siroo

kansen op het stratencircuit, met de vele lange
rechte stukken, niet hoog inschatte. De concurrentie
rijdt met 1000cc machines, terwijl hijzelf met de
WK-machine van 600cc deelneemt aan het ONK.
In de kwalificatie ging het naar wens, zonder
mechanische problemen wisten Streuer en
Rousseau de vierde plaats te pakken.
Bij de start van race één, zondagochtend, maakte
het duo een bliksemstart en kroop direct achter
het wiel van de combinatie John Smits / Gunter Verbrugge. Na vier ronden wist Streuer ook die
combinatie te passeren en zijn voorsprong uit te
bouwen naar maar liefst acht seconden. Zonder
probleem ging het tweetal zegevierend over de
finish. “Tijdens de training heb ik lang niet op de
limiet gereden en toen ik in de race prima van start
kwam, heb ik rustig afgewacht waar ik Smits kon
passeren. Dat was maar op één gedeelte van het
circuit, de bochten nabij de molen in het laatste deel
voor de finish. Daar pakte ik de eerste plek en kon
die gewoon uitbouwen, zoals ik wilde”, aldus Bennie
Streuer na de eerste van de twee wedstrijden.
Aan het eind van de zondagmiddag werd race twee
verreden en daarin namen Streuer en Rousseau
geen enkel risico. “Ik had bewust geen nieuwe

Speciale Elmore James avond
Het C+B Museum in Grolloo houdt vrijdagavond 17 mei een speciale avond over het leven en werk van
de legendarische (slide)bluesgitarist Elmore James.
Het is na de succesvolle ontmoeting met managers

De entree voor deze bijzondere bluesavond is

Jan Venhuizen en Jan Vrielink opnieuw een

10 euro. Vrienden/donateurs betalen 5 euro en

interessante avond in het museum dat gewijd is

vrijwilligers van het museum hebben gratis entree.

aan Harry (Cuby) Muskee en The Blizzards. Deze

Aanmelden voor deze avond kan via

avond begint om 20.00 uur.

info@cubymuseumgrolloo.nl of 06 27074771.

Elmore James is onder meer bekend van

Het C+B Museum is gevestigd in het boerderijtje

nummers als Dust my broom, Shake your

waarin Harry Muskee van 1965 tot 1971 woonde,

moneymaker, Standing at the crossroads en

Voorstreek 4 Grolloo.

(uiteraard) The sky is crying. Het laatste nummer
werd ook opgenomen door Cuby & The Blizzards.

Het bestuur van de Stichting Blues in Grollo, de

Het leven van James bevat, net zoals dat

organisatie achter het museum, is ook druk met

bijvoorbeeld van Robert Johnson, de nodige

een actie het aantal Vrienden uit te breiden.

mysteries. Bijvoorbeeld de vraag wat zijn bronnen

Momenteel zijn er ongeveer 650 betalende

en inspiraties waren voor de vele bekende nummers

Vrienden, er wordt naar gestreefd aan het eind van

die hij schreef. Albert Haar en Koert Broersma van

het jaar 1000 Vrienden/donateurs te hebben. Tijdens

het C+B Museum verzorgen de presentatie en praten

de komende bluesactiviteiten in Grolloo, zoals het

over Elmore James. Zij laten bijzondere nummers

Holland International Blues Festival, de speciale

horen en uiteraard passeren ook de nodige anekdo-

avonden in het museum en tijdens Binnen Blues, zal

tes en andere wetenswaardigheden de revue.

er aandacht aan deze actie worden geschonken.

Zanger/muzikant Big Bo Brocken vertolkt live in het

Meer informatie over het C+B Museum en de

museum op zijn eigen wijze de muziek van Elmore

activiteiten is te vinden op de site

James en zal ook op enkele technische muzikale

www.cubymuseumgrolloo.nl.

aspecten in gaan.

• 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

