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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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Bericht van de dorpscoördinator - 
  Dikke dames of dieren schilderen

Op 29 juni wordt er een workshop georganiseerd waarbij we dikke dames of dieren schilderen op hout.
Aan de hand van een voorbeeld en met hulp van workshopleiders Piet en Rika Krol maken we een 
schilderij op een houten paneel. 

Na lakken en drogen kan het paneel heel goed 
buiten opgehangen worden, maar binnen kan 
natuurlijk ook. We beginnen om 13 uur en we 
streven er naar om om 17 uur klaar te zijn, maar 
de ervaring leert dat het vaak wel een beetje later 
wordt. Deze middag kost €40 en is geheel verzorgd, 
dus inclusief koffie, thee en lekkers. Je hoeft niet te 
kunnen schilderen om met een leuk resultaat naar 
huis te gaan. 

De workshop is voor alle leeftijden, vanaf een jaar of 
vijftien. Opgave via de mail bij Siny Vink s.vink@im-
pulsaaenhunze.nl. Je krijgt dan een mail terug met 
een bevestiging van je aanmelding en met een heel 
aantal afbeeldingen waaruit je kunt kiezen welke  
je wilt maken. Zelf een afbeelding in het genre  
kiezen kan ook. Op de facebookpagina van het 
Markehuis zijn ook voorbeelden te zien. En wil je 
eerst een paneel “in het echt” zien? Er staan er twee 
in het Markehuis. Als je daar toch komt (misschien 
om een boek te halen?) kun je even kijken. Liever 
bellen om je aan te melden? 

Dat kan ook: 06 365 110 15. De workshop gaat  
door bij minimaal 6 deelnemers en is vol bij 20 
deelnemers. Mocht er (te) veel belangstelling zijn, 
organiseren we na de zomer een herhaling!

Vakantie! Ook voor de redactie ;-)
De redactie van dit sportblad mag twee weekjes uitrusten van alle artikelen, columns, 
berichtjes en ander leuk nieuws. Woensdag 29 mei en 5 juni is er dus geen uitgave. De eerst 
volgende uitgave is woensdag 12 juni!

Tot dan!



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 
helpen bij een aantal taken tijdens het bluesfestival 
op 14 en 15 juni in Grolloo. Maar SGO mag ook 
helpen bij de opbouw (woensdag- en donderdag-
avond) en de afbouw op zondagmiddag. Voorgaan-
de jaren was het een succes, mede dankzij de vele 
vrijwilligers. Het was bovendien heel erg gezellig!

Als je je aanmeldt als vrijwilliger, betekent dat veel 
voor SGO, maar ook voor ons dorp en het festival. 
Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat het weer 
een succes gaat worden, dit jaar, maar ook komen-
de jaren. En je draagt bij aan de leefbaarheid in het 
dorp. Vrijwilligers worden uiteraard goed verzorgd. 
  
Ieder uurtje helpt en maatwerk is mogelijk!
Op 14 en 15 juni moeten we de bezetting op diverse 
posten in en rond het dorp regelen. Op beide dagen 
is dat waarschijnlijk van ca 12 – 1 uur. De pieken 
zitten met name bij de aanrijd- en vertrekmomen-
ten, 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 
straten in Grolloo voor je rekening nemen, samen 
met een vriend of vriendin, je buren of je zoon of 
dochter. Maatschappelijke stagepunten halen kan 
ook bij dit evenement. De werkzaamheden varië-
ren per post, van parkeren van auto’s en fietsen tot 
doorverwijzen, tegenhouden van verkeer en van hel-
pen bij het oversteken van mensen etc. We houden 
zoveel mogelijk rekening met je wensen. 
Op de avonden voor het festival 

(woensdag en donderdag) mogen we helpen 
met opbouwen. Denk aan werkzaamheden als het 
plaatsen van dranghekken, wegafzettingen, linten 
etc. Op de zondag gaan we alles weer opruimen, 
voor deze dag kunnen we ook hulp gebruiken. 

Aanmelden: 
Aanmelden kan TOT 7 juni bij Annemay 
(abock72@gmail.com), maar bij voorkeur eerder. 
Voor vragen kunt u ook terecht bij Hilbert 
(voorzitter@sgogrolloo.nl of stel.h@hetnet.nl). 
Bellen of appen mag natuurlijk ook. 

Iedereen vanaf 15 jaar is welkom om te helpen, 
leden, niet-leden, donateurs, ouders, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes... We maken er samen ook dit jaar 
weer een superfestival van! 

Groet, Annemay & Hilbert

Inloopavond
Op basis van evaluaties van voorgaande jaren, 
worden er een paar kleine wijzigingen doorgevoerd, 
maar die hebben niet heel grote gevolgen voor om-
wonenden (anders dan vorig jaar). Vooralsnog wordt 
er ook geen informatie-/inloopavond georganiseerd. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opne-
men met Hilbert Stel (voorzitter VDGO, 06-24 92 92 
95). Indien uit de vragen blijkt dat een inloopavond 
gewenst is, plannen we die alsnog in. 



G
ratis Parkeren

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

Tractor pendeltrams campings halte op
Schoonloerstraat, Zuiderstraat.



Supportersvereniging SGO stopt met innen Donateursgeld
Beste donateurs Supportersvereniging SGO.

De Supportersvereniging is een onderdeel van de 
Sportvereniging SGO.

We regelen een bloemetje bij een kampioenschap, 
we zorgen voor lunchpakketten bij activiteiten, zoals 
aardappelactie en bloemenactie e.d.

Ook organiseren we het vrijwilligerswerk bij de 
Superbikes en de TT, waarmee we geld verdienen 
om de clubkas te ondersteunen.

Tevens is de organisatie van Sportdorp Grolloo aan 
de Supportersvereniging gekoppeld van waaruit o.a. 
de Dorpsmaaltijd wordt geregeld.

Omdat het contant innen van het Donateursgeld 
(€ 2,50) steeds moeilijker wordt, heeft de 
Supportersvereniging besloten, dit niet langer 
te doen.

Draagt u de Supportersvereniging toch een warm 
hart toe, en u wilt wel een bijdrage leveren, dan kan 
dat op verschillende manieren.

Via internetbankieren kunt u een automatische 
incasso regelen, door periodiek een vast bedrag 
over te maken op:

Banknummer NL98RABO0356060071
T.n.v. Sportvereniging SGO inz. Supportersvereniging

Of u kunt een vrijwillige bijdrage overmaken, op 
bovenstaand bankrekeningnummer.

Als vrijwilliger, kun je de club ook op een actieve 
manier steunen. Op de TT baan, is SGO de 
coördinator van een gedeelte van het parkeer 
gebeuren. Tijdens de Superbikes en de TT, willen we 
hier graag zoveel mogelijk mensen inzetten. Vanaf 
18 jaar, kan iedereen zich aanmelden bij Gert-Jan 
Hietbrink (06-17076352)

Wij zien u graag terug bij een volgende activiteit.

Bedankt en Tot Ziens
Supportersvereniging SGO



COLUMN EGBERT MEIJERS 

Inspiratie

In gesprekken na een optreden met mensen uit het 
publiek, wordt mij soms de vraag gesteld hoe ik aan 
een onderwerp voor een liedje, een verhaal of een 
ontwerp kom. Ik antwoord meestal door te zeggen 
dat het soms korte momenten zijn: een gedachte, 
een gebeurtenis of een uitspraak. Zomaar ergens in 
een restaurant, op een vliegveld, een terras. Soms 
komt zo’n moment tijdens het lezen van een boek, 
het luisteren naar muziek, of een wandeling in het 
stroomdal van de Drentscha Aa. Soms nestelt zich 
dat in mijn brein omdat het me raakt en me 
ontroert. Ik houd van veel verschillende richtingen 
in de kunsten: muziek, literatuur, theater, beeldende 
kunst. En binnen die domeinen kunnen 
kunstenaars, schrijvers, kunstenaars mij raken. 
Ook bepaalde muziek zoals een scheurende blues, 
subtiele singer-songwriter, Griegs ‘Morning mood’ 
uit Peer Gynt of een lied van Mickey Newbury. Ook 
het optimistisch vooruit spelend Ajax en het drama 
in die laatste, teveel gespeelde minuut, raakt me. 
Jaren geleden las ik over de conversatie tussen de 
Australisch-Engelse journaliste Ella Winter en de 
Amerikaanse schrijver Thomas Wolfe (1900-1938). 
Van hem verscheen na zijn dood in 1940 het boek 
met de titel ‘You can’t go home again’. De titel 
ontleende hij aan een reactie van Ella Winter tijdens 
een gesprek waarin zij zei: ‘Don’t you know you can’t 
go home again?’

Ergens in de jaren ‘90 had ik een gesprek aan de bar 
bij John. Het gesprek nam een wending toen mijn 
gesprekspartner stelde dat ik als geboren Grollooër 
ooit nog wel eens terug zou komen naar Grolloo. We 
discussieerden over de vraag of dat wel zou kunnen 
en of ik dat zou willen. Want het Grolloo uit mijn 
jeugd bestond niet meer, vond ik. 

Mijn gesprekspartner vond dat er niets veranderd 
was; Grolloo was nog steeds Grolloo. Ik moest 
denken aan de boeren die verdwenen en met de 
boer verdwenen de paarden, de imposante rijen 
korenmijten, de Oosteres en de Noordes werden 
verkaveld, de zandwegen geasfalteerd, het 
Grollooër Diepje gekanaliseerd, de oude lagere 
school verdween, de zuivelfabriek annex 
korenmalerij verdween, de bakkers en kruidenier, de 
eierboer, de kiosk van Hadders, de huizen van onze 
overburen in de Middenstreek verdwenen. Het was 
alsof er ook DDT over het dorp was gestrooid. 
Ook de vogels op de akkers en weilanden 
verdwenen, evenals de vis in het diepje, dat nu een 
afwateringssloot was. Na de ruilverkaveling 
verhuisden wij uit de Middenstreek naar de 
Amerweg en het voelde of ik ineens buiten het dorp 
werd geplaatst. Het heeft me lang beziggehouden. 
Ik weet dat recentelijk oud Grollooënaren 
terugkeerden en er met genoegen wonen. Ook een 
oud-Roldenaar en klasgenoot van de MULO woont 
sinds kort in Grol. Maar de uitspraak van 
Ella Winter houdt me tot op de dag van vandaag 
bezig. In dat boek ‘You can’t go home again’ schrijft 
Thomas Wolfe:
“You can’t go back home to your family, back home 

to your childhood ... back home to a young man’s 

dreams of glory and of fame ... back home to places in 

the country, back home to the old forms and 

systems of things which once seemed everlasting but 

which are changing all the time – back home to the 

escapes of Time and Memory.”

Het inspireerde me tot het schrijven van het lied 
‘Grolloo Blues’.

Inspiratie 



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Een seizoen in de hoofdklasse

Een seizoen in de hoofdklasse
Niveau was enorm hoog, de inzet van onze voetballers enorm.

Voor Jo10-1 is het seizoen ten einde. Een seizoen in 
de hoofdklasse, een bijzondere ervaring. Niveau was 
enorm hoog, de inzet van onze voetballers enorm. 
Met 7 verliespartijen en 3 maal winst, staan we toch 
op plaats 4 van de 6. Helemaal niet gek. 

Vandaag werd er verloren van Winsum met 2-10. 
Een maatje te groot voor ons.

De 2 andere teams gaan nog even door. Jo8 won 
vandaag hun wedstrijd tegen Beilen3 met duidelijke 
cijfers: 6-2.

Jo10-2 ligt vol gas op ramkoers voor een 
kampioenschap dit voorjaar. Tot op heden nog 
ongeslagen en daar kwam vandaag tegen ACV geen 
verandering in. De Grollooërs wonnen met 6-2. 
Ik voorzie een mooi einde van het 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



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Rommel- en boekenmarkt 
> Dorpsagenda
> 11 juni a.s. Inloopavond verbouwingsplannen Markehuis
> Anjeractie van Crescendo
> Zieke Bennie Streuer toch derde
> Nieuws na de veiling - Toegift Veiling Grolloo Springlevend 2018

Rommel- en boekenmarkt
Op zaterdag 1 juni bij de kerk in Grolloo, vanaf, let op, 11.00 uur!

Wat treft u er aan?
- Allerlei curiosa, boeken, potten, vazen, e.d.
- Grabbelton
- Verloting
- Koffie of thee met cake
- Soep en broodjes
- Gezelligheid en ontmoeting 

Hoe komen we aan spullen voor de rommelmarkt?
Daar hebben we u voor nodig. We zoeken allerlei klein 
materiaal dat nog geschikt is om door te verkopen. 
Dus heeft u nog iets van waarde, dat u toch niet meer 
gebruikt, dan willen wij dat graag hebben. 
Tevens zijn we op zoek naar boeken, cd’s en dvd’s. 

Tenslotte ontvangen wij graag kniepertjes, cakes en/
of gebak voor de verkoop. Deze kunnen op zaterdag-
morgen 1 juni, voor 11.00 uur, bij de kerk gebracht 
worden.  

Wanneer halen wij het materiaal op? 
U kunt dit materiaal op woensdag 29 mei, 
rond 17.45 uur, aan de weg zetten. Wij halen het 
dan na 18.00 uur op.

Grote meubels, tv’s, computers en beeldschermen 
zijn onverkoopbaar, deze kunnen we helaas niet 
meenemen. Graag alleen verkoopbare spullen!

Voelt u zich aangesproken om te komen helpen met 
ophalen, klaarzetten, verkoop of bakken en staat u 
nog niet op de lijst van helpers? 

Neem dan voor 20 mei contact op met Roely Sijbring; 
telefoon: 0592-501245 / 06- 51489258
Waar is de opbrengst voor?
De opbrengst van de rommelmarkt is voor de kerk. 
  
Namens de kerkenraad, 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 
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.



Anjeractie van Crescendo
Op zaterdag 18 mei hebben wij met Crescendo weer een rondrit gemaakt in Grolloo en Schoonloo 
ten bate van de Anjeractie.

Het was prachtig weer dat kwam de feestvreugde 
zéker ten goede. Daardoor waren er veel mensen 
buiten en op de terrassen. Dat maakt het spelen nóg 
aangenamer!

Wij willen graag iedereen die een donatie heeft 
gegeven héél hartelijk danken! 

Was u zaterdag niet thuis en heeft u ons dus gemist, 
maar wilt u tóch nog een donatie doen ten bate van 
Crescendo, dan kan dat door aan de online collecte 
mee te doen.

Ga naar https://drenthe.anjeractie.nl/club/mu-
ziekvereniging-crescendo-grolloo en doneer het 
gewenste bedrag. Dit kan tot 25 mei. Ook hiervan 
ontvangen wij de helft van de opbrengst. Alvast 
bedankt!

De Anjeractie geeft cultuur een kans.
Muziekvereniging Crescendo Grolloo

11 juni a.s. Inloopavond verbouwingsplannen Markehuis
Het bestuur van Het Markehuis is al een aantal jaren bezig het gebouw stukje bij beetje op te knappen 
en te updaten. De renovatie van de toneelzaal staat nog op het verlanglijstje, zoals bekend. Onder 
andere de opbrengst van de veiling zal daaraan besteed worden.

Jan Willem de Reus van KR8 Architecten uit Borger 
heeft voor de verbouwing van Het Markehuis een 
tekening gemaakt, naar aanleiding van de door ons 
aangegeven knelpunten en wensen. Deze ligt op 
11 juni a.s. ter inzage. Er zal ook een 3D-presentatie te 
zien zijn. We vinden het namelijk belangrijk dat onze 
gebruikers en de bewoners van Grolloo e.o. over de 
plannen kunnen meedenken. Verder zijn er plannen 
in ontwikkeling om het  gehele gebied rondom Het 
Markehuis, de school en de toekomstige woonzorg-
boerderij op elkaar te laten aansluiten. Ook wordt – 
in samenwerking met de Berenkuil - gekeken naar het 
verplaatsen van de parkeerplaatsen. De Gemeente en 
Provincie zijn hier nauw bij betrokken.

Op 11 juni a.s. houden we van 18.30 tot 20.00 uur 
een inloopavond in Het Markehuis. Bekijk dan de 
tekeningen en het 3D-filmpje en laat ons weten wat u 
ervan vindt! Iedereen is van harte uitgenodigd!



Zieke Bennie Streuer toch derde
Het zat Team Streuer afgelopen weekend totaal niet mee. Op de Duitse Lausitzring, waar de eerste 
IDM-race van het seizoen werd verreden, kampte Bennie Streuer met een plotseling opkomende griep. Hij 
reed zaterdag nog wel de kwalificatie, maar zag zaterdag aan het einde van de middag af van de eerste 
van de twee races van het weekend. Zondag startte hij wel in race twee en behaalde de derde plaats.

Op vrijdagavond voelde de coureur uit Grolloo dat 
het niet goed ging. “Ik voelde mij plotseling slap 
worden en binnen een uur had ik behoorlijk koorts. 
Zaterdag, toen de kwalificatierace werd verreden, 
voelde ik mij ook totaal niet lekker, maar wilde toch 
rijden. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, maar in 
de race aan het eind van de middag, kon ik niet meer 
starten. Zo slap voelde ik mij.” Ook zondag ging 
het niet florissant, maar uiteindelijk bracht Bennie 
Streuer zijn machine samen met bakkenist Kevin 
Rousseau toch aan de start voor de race.
“Ik wist dat er geen topklassering voor mij in zat, 
maar ik wilde toch rijden. De start was slecht en ik 

had direct in de gaten dat ik de beste combinaties 
niet kon volgen. Wel wist ik redelijk aansluiting te 
houden, ook toen de Duitser Sattler bij mij kwam 
aandringen. Ik heb alles gedaan om hem achter mij 
te houden en dat lukte. Dat ik derde ben geworden 
is eigenlijk een wonder. En met deze derde plaats 
ben ik ook erg tevreden”, aldus Bennie Streuer na 
afloop. De winst op de Lausitzring ging naar de 
Engelse combinatie Reeves/Wilkes. 

Streuer en Rouseau maken zich nu op voor de twee 
races, aankomend weekend op het TT Circuit, 
tijdens de Ducati Club Races.

Toegift Veiling Grolloo Springlevend 2018
Opbrengst boven de € 11.000,--

De afgelopen week heeft de Veilingcommissie de 
eindbalans opgemaakt. Vanaf oktober 2018 zijn er al 
veel kavels ingevuld. De kavels, waaraan nog 
organisatiekosten waren verbonden, konden nu na 
afronding worden verrekend. Daarnaast zijn er nog 
een aantal artikelen verkocht, al dan niet via 
Marktplaats.

Uiteindelijk kon er afgelopen week nog een bedrag 
van € 685,50 worden overgemaakt naar het bestuur 
van Stichting Het Markehuis. Daarmee gaat de 
totaalopbrengst van de Veiling Grolloo Springlevend 
met maar liefst € 11.185,50 de boeken in.

Voorwaar een voortreffelijk resultaat, waarvoor de 
Veilingcommissie alle veilingmeesters, sponsoren, 
deelnemers, ‘t Markehuis en medewerkers nog-
maals heel hartelijk bedankt. Het bestuur van het 

Markehuis zal ons later nog eens informeren over de 
verdere besteding van deze gelden. Te zijner tijd zal 
weer worden bekeken óf en wanneer een volgende 
veiling zal worden georganiseerd. 

Ina Reinders, Hilbert Stel, Bert Meems, 
Katrien Eggens en Dick Oelen.



 



 

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


