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AGENDA

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

14 | 6

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.

Holland International 		
Blues Festival

15 | 6

Holland International 		
Blues Festival

• 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.

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

Beste buurtbewoner(s),
Met deze brief willen we u informeren over het
Holland International Blues Festival.
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 wordt de 4e
editie van Holland International Blues Festival
georganiseerd in het mooie Grolloo, of wel:
“Blues Village”. Vrijdag 14 juni is geheel uitverkocht.
Voor zaterdag 15 juni zijn nog enkele kaarten
beschikbaar. Kortom een heel mooi vooruitzicht.
Meer informatie over het festival kunt u vinden op
de website: http://hollandinternationalbluesfestival.
com/.
Op- en afbouw
Het festival vindt plaats op het terrein naast en
achter Café Restaurant Hofsteenge. De opbouw van
het festival is inmiddels gestart op dinsdag 28 mei.
Op vrijdag 21 juni zal het terrein weer schoon
opgeleverd worden. Vrachtverkeer zal zoveel als
mogelijk via de provinciale weg het terrein
benaderen om het dorp te ontlasten.
Geluidsoverlast
Met de gemeente zijn strikte geluidsnormen
afgesproken, waar zowel de organisatie als
gemeente, qua handhaving, op zullen toezien.
Parkeeroverlast & afzetting
Om parkeeroverlast in Grolloo te voorkomen,
worden gedurende de evenementdagen afzettingen
geplaatst. Tevens zal er een parkeerverbod worden
ingesteld binnen de bebouwde kom van Grolloo.
De Hoofdstraat vanaf de Amerweg, Voorstreek,
Middenstreek, Schoolstraat, Meerkampsweg,
Zuiderstraat tussen Kruisboomlaan en Hoofdstraat,
Schoonloërstraat tussen Meerkampsweg en

Kruisboomlaan, worden tijdens het evenement
afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting is van
kracht op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni van
12:00 uur tot 01.00 uur ’s nachts. Aanwonenden
krijgen per adres maximaal 2 doorrijkaarten, met
het verzoek deze achter het raam van de auto te
leggen. Hiermee is het voor de verkeersregelaars
duidelijk dat u toegang heeft tot het afgesloten
gebied. Deze doorrijkaarten worden uiterlijk op de
dag voor het festival aan u bezorgd.
Hulpdiensten
Op last van de hulpdiensten is van donderdag 13
juni 08.00 uur tot zondag 16 juni 18.00 uur voor de
Hoofdstraat een parkeerverbod van toepassing.
Deze route moet altijd vrij blijven in geval van
calamiteiten. De gemeente heeft voor de
Hoofdstraat een wegsleepregeling ingesteld.
Parkeerterrein
Voor bezoekers van het festival wordt een
parkeerterrein ingericht tussen de N376 en het
Oosterpad. Deze parkeergelegenheid is gratis.
Mocht u gasten krijgen of zelf daar uw auto
willen parkeren, dan is dit mogelijk tijdens de
openingstijden van het festival. Ook dit jaar wordt
de pendeldienst voor de tractortrams gesitueerd bij
de kruising Schoonloërstraat/Meerkampsweg voor
meer bezoekersspreiding. In bijgaande tekening
op de achterzijde, ziet u een overzicht van alle
verkeersmaatregelen die tijdens het evenement van
kracht zijn.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben en wellicht zien we u op 14 & 15 juni op het
Holland International Blues Festival.
Organisatie Holland International Blues Festival
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Een leven lang fit!

> Sportagenda 2019 en verder: Om de agenda bij te werken...
> Dorpssportevenement
> Begeleiding Fitness
Datum

Tijd

Activiteit

Wie/waar

12 jun

08:30 uur

Fitness

Kevin Hietbrink

13 jun

18:00 uur

Fitness

Naomi de Weerd

14 jun

08:30 uur

Fitness

Carolien de Vries-Hoiting

17 jun

18:00 uur

Fitness

Marije Hulzebos

6 jul

13:45 uur

27e Omloop Grolloo

9 jul

20:00 uur

ALV SGO

1 sep

11:00 uur

Dorpssportevenement

22 sep

08:30 uur

ATB-tocht

vanafMarkehuis

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

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

Markehuis

2020

Dorpssportevenement
Op zondag 1 september organiseert SGO een groot Dorpssportevenement
als aftrap voor het nieuwe sportseizoen.
De opzet is vergelijkbaar met het evenement dat
werd gehouden in kader van de afsluiting van
Sportdorp Grolloo en Omstreken in het najaar
van 2017. De organisatie is in handen van de
supportersvereniging van SGO waarin Sportdorp is
opgegaan. De voorbereidingen zijn intussen in volle
gang en binnenkort volgt uitgebreidere informatie.
Wat al wel weer vast staat is dat deelname voor
iedereen is, voor jong en oud en de opzet puur
recreatief zal zijn. Ook staat vast dat het gebeuren
inclusief een gezamenlijke maaltijd zal zijn.
Sport, spel, inspanning en ontspanning en vooral
veel plezier!
Reserveer in elk geval de datum van 1 september!

Begeleiding Fitness
Voor de fitness op donderdagavond hebben we Naomi de Weerd (met Grolloër roots) uit Rolde bereid
gevonden om de lessen vanaf 1 mei te verzorgen. Hieronder stelt zij zich voor.
Mijn naam is Naomi de Weerd en ik ben 21 jaar.
Vanaf 1 mei heb ik de sportlessen over genomen van
Marije Hulsebos. Dit is elke donderdag van 18:00 tot
20:00.
Ik vind dit nu al erg leuk om te doen, ik houd ervan
om met sport bezig te zijn en nog leuker om die
passie over te geven aan andere mensen. Het zou
leuk zijn als je eens een keer langs komt om mee te
kijken.
En wie weet resulteert dat in deelname aan de
lessen!
Graag tot ziens op de fitness bij SGO!

COLUMN

INGE MATTHEZING

Blues Village Grolloo

Blues Village Grolloo
Eerst waren er de hekken met de blauwe bordjes

Want dat is wat muziek doet. Het helpt je om je

voor de route van de cateraar en backstage. Toen

herinneringen nog steviger te verankeren in je

kwamen de gele borden met aankondigingen van

geheugen. Het is een trigger waarmee alles weer

wegafsluitingen. En nu met nog een week te gaan

bovenkomt van een bepaalde ervaring, positief of

kleuren de doorkijkjes in Grolloo langzaam roze.

negatief.

Inmiddels weet iedereen dan wel hoe laat het is.

Voor iedereen die komend weekend weer gaat

Tijd voor een mooi weekend blues. Ook dit jaar weer

genieten van het prachtige festival in onze achter-

met goede artiesten. Althans dat heb ik mij laten

tuinen hoop ik dat er mooie herinneringen worden

vertellen door muziekliefhebbers. Zelf ben ik er toch

gemaakt. Wie weet is ‘Have I told you lately’ na

niet zo bekend mee.

komend weekend voor jullie wel net zo speciaal als
voor ons.

Maar één artiest kwam me in ieder geval wel
bekend voor want op zijn liedje hebben manlief en
ik de openingsdans van onze bruiloft gedanst. En
steeds als we dat liedje horen dan brengt ons dat
weer terug naar die mooie dag in augustus vier jaar
geleden.

Een mooi bluesweekend gewenst!

SPORT
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Vanaf de velden

> SGO JO10-2 KAMPIOEN!!!!!

SGO JO10-2 KAMPIOEN!!!!!
De toppers van Sgo zijn zaterdag ongeslagen kampioen geworden in de derde klasse. Drie wedstrijden
gelijk en de rest van de wedstrijden gewonnen. Wat een fantastisch team. Gefeliciteerd voetballers!!!!
Bedankt buurtsuper ‘lekker makkelijk’ voor de

bij LTC.

sponsoring van het fruit in de rust. Bedankt shirt
sponsoren bouwbedrijf Enting & Rabobank.

SGO heeft op Hemelvaartsdag twee keer een derde
plaats weten te bemachtigen tijdens een toernooi bij

Supporters vereniging maakte het feestje compleet

ACV.

door het team te trakteren op een leuke attentie.
Na een rondje toeterend door Grolloo werden de

Jo-7 mocht vanmorgen aantreden voor hun

spelers bij café restaurant Gerrie getrakteerd op patat

allereerste wedstrijden. En wat deden ze het

met een snack van SGO en ontvingen ze als afsluiting

fantastisch! De voetballers hadden zelfs de gunfactor

van bouwbedrijf Enting een ijsje.

van andere teams.
Onze kleine kabouters worden groot en wisten

Pannenkoekentoernooi in gasselte, met voetbal,

4 wedstrijden te winnen en slechts 2 te verliezen.

pannenkoeken en dikke bekers!

Derde plaats!

Het seizoen zit er echt bijna op, maar vandaag is de
voorbereiding begonnen op het volgende seizoen.

Jo10 mocht in de middag spelen. Een van de

Sgo speelde mee in de nieuwe leeftijdscategorieën:

tegenstanders was een oude bekende, Rolder Boys.

Jo-9, Jo-10 en Jo-11.

Een derby is altijd lekker, zeker als ie gewonnen
wordt.

Alle teams hebben een dikke beker gewonnen;
Jo-9 werd zesde, Jo-10 werd vierde en won de

We moesten alleen onze meerdere erkennen in

puntentrofee en Jo-11 werd keurig tweede.

Haulerwijk, die we met 1-0 verloren. Op doelsaldo

Volgende week speelt Jo-8 nog een toernooitje

werden we derde. Goed gespeeld allemaal.

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

> Een uitnodigingetje van Rosanke en Hubert Widman-van Beekum
> Veilingnieuws
> Uit de oude doos: SGO voetbal A-jun 1969
> AvondWandel-4-Daagse: Dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 juni
> Unieke vondst in Grolloo

Een uitnodigingetje van Rosanke en Hubert Widman-van Beekum
Na meer dan veertig jaar ‘Grolloo’ ga ik, Rosanke, nu echt een immens groot
en waardevol deel van mijn leven afsluiten.
Eind juli is het zover en gaan wij, Hubert en ik,

levend te houden! Het gaat ons er om iedereen heel

het heerlijke Grolloo verlaten en verhuizen

even de hand te schudden. Wij willen beslist géén

naar de Betuwe.

cadeautjes! Iemand in de ogen kunnen kijken, vinden
we waardevoller en kunnen we opsluiten in onze

Maar... we kunnen het niet over ons hart verkrijgen

harten!

zomaar uit Grolloo met een verhuisauto
te vertrekken!

Hopelijk kunnen jullie die dag in je agenda zetten en
eventjes vrijmaken.

Daarom nodigen wij alle mensen uit Grolloo en
omgeving, die ons een warm hart toedragen, uit om

Wij verheugen ons daar erg op!

samen met ons op vrijdag 12 juli 2019 een drankje te

Hartelijke groet, Rosanke en Hubert

drinken bij Hofsteenge in het café van 16.00 uur tot
18.00 uur. Vrije inloop in die 2 uurtjes van een ieder

Vanaf september/ oktober zal ons nieuwe adres zijn:

die zich goed vóelde bij ons.

Liendense Singel 38, 4033KJ , Lienden
tel. Rosanke: 0645622801

Wij stellen het heel erg op prijs om op deze manier
een soort van afscheid te nemen en een herinnering

Veilingnieuws
De tegoedbon voor een taart, voor de veiling
beschikbaar gesteld door Sietske Bijker, kwam goed
van pas voor dit feestje.
De keuze is geweldig; de versiering kan op verzoek
worden aangepast en de smaak is verrukkelijk.
Sietske bedankt.
Alice Belt

tel. Hubert: 0646208894

Uit de oude doos - SGO voetbal A-jun 1969
Weer zo’n prachtfoto van 50 jaar geleden. Ook dit “is een goed stel zeg”.
De A-junioren (leeftijd 15-18 jaar) van SGO in 1969.

Meer foto’s of dia’s zijn welkom:

Toen was de deklat nog vierkant en was er nog geen

Roelof Dilling,

Hofakkers.

Hofakkers 5
tel 501582 of mailtje naar rdilling@kpnplanet.nl

Op deze foto van links naar rechts:
Staand: Henk Oosting, Grietinus Pronk, Jan Hartlief,
Roelof Hingstman, Arend Timmer en Albert Boer.
Midden: trainer/leider Roel Oldejans
Vooraan: Roelof Dilling, Lukas Koops, Jan Hebels,
Geert Gommers en Roelof Oeben.

AvondWandel-4-Daagse - Dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 juni
Binnenkort gaan we er weer tegenaan. Dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni organiseert de VvV
samen met de Belangenvereniging Schoonloo weer de avondwandelvierdaagse.
De starttijd is tussen 18.00 en 19.00 in het Markehuis.

Als je mee wilt doen, geef je dan op via de website:

Elke dag is er weer de keuze tussen 5 of 10 kilometer.

www.volksvermakengrolloo.nl of direct via Whatsapp

De 5 kilometer gaat volledig over de verharde weg/

bij Janette Meems: 06 309 27 422.

fietspad, zodat kinderwagens ook mee kunnen. De
10 kilometer gaat juist veelal over onverharde paden
door de bossen en de velden rondom Grolloo. Ën
Schoonloo, want ook dit jaar wordt daar weer op
donderdag gelopen. Startlocatie is dan het Dorpshuis
in Schoonloo aan de Schoolstraat.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om mee te
lopen. Voor kinderen tot 12 jaar is het wel verplicht
dat er een volwassene mee gaat.

Unieke vondst in Grolloo
Onlangs werd bij werkzaamheden ter hoogte van kapper Jannie een object opgegraven.
Erkende deskundigen, Henk en Henk, waren het er over eens wat dit was:
Een zg dwarsligger van de tram die vroeger door
Grolloo reed.
Omdat het object op vrij behoorlijke diepte werd
aangetroffen geeft dit weer voedsel aan het gerucht
dat de tram ter hoogte van de Zuiderstraat door een
tunnel ging. Dit voor de veiligheid.
Misschien zijn er nog oudere inwoners van Grolloo
die hier iets over kunnen zeggen.
Misschien zijn er zelfs foto’s van de tunnel!

• 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

