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AGENDA

Materiaal voor het sportblad

Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en
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ALV SGO Grolloo

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

10 |9

Roldermarkt

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

22 | 9

ATB Tochten

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

20, 40 en 55 km
3 | 10

Dorpsmaaltijd

15 | 10 Zuidlaardermarkt

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

20 | 10 Herfswandeltocht
27 | 10 Herfsconcert

SGO sportblad niet ontvangen?

Zangvereniging

Stuur een e-mail naar de redactie: sportblad@sgogrolloo.nl

De Vriendenkring

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

> Algemene Ledenvergadering van SGO!

Algemene Ledenvergadering van SGO!

Op 4 september is het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering van SGO! Jullie zijn allen van
harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De vergadering vindt plaats in het Markehuis en
begint om 20:00 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Terugblik sportjaar
a. afdelingen aan het woord
b. AVG
4. Supportersvereniging
5. Jaarrekening 2018-2019
a. Jaarverslag
b. Verslag Kascommissie
c. Benoeming Kascommissie seizoen
2019- 2020
6. Speerpunten 2019-2020
a. Rookvrije vereniging
b. Toekomst van de vereniging
c. 75-jarig bestaan
7. Financiën seizoen 2019-2020
a. Begroting
b. Contributie seizoen 2019-2020
8. Bestuursverkiezing
9. Afscheid trainers en vrijwilligers
10. Rondvraag
11. Sluiting
Hopelijk zien we jullie op 4 september!
Met vriendelijke groet,
SGO-bestuur

SPORTDORP

GROLLOO

Een leven lang fit!

> Sportagenda 2019/2020

Datum

Tijd

Activiteit

Wie/waar

22 sep

08:30 uur

ATB-tocht

vanaf 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

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

COLUMN

DICK OELEN

Postzegelverzameling

Postzegelverzameling
De belangstelling voor de ooit zo populaire hobby

veel van hem. Zo weet ik onder andere van hem dat Magyar

“Postzegels verzamelen”, ook wel filatelie genoemd, neemt

Posta Hongarije betekent en dat op de postzegels uit

af. Het lijkt haast al iets uit een andere tijd. De tijd dat er

Finland Suomi staat. Ook praatte hij me ondermeer bij

brieven werden geschreven en er nog geen e-mail was.

over de vele Afrikaanse landen, die prachtige (ook vogel-)

De tijd ook van de gulden als betaalmiddel. De tijd ook

postzegels uitgaven om daarmee de eigen financiële

van zondagen, waarop de winkels gesloten waren en

positie wat aan te sterken. En ook weidde hij uitgebreid uit

verzamelingen konden worden bijgewerkt.

over de situatie rond Oost- en West Duitsland, die ieder hun
eigen zegels hadden. Na enige tijd kreeg ik een verzamel-

Bij het opruimen van de werkkamer kwam ik mijn

boek van hem met een groot aantal postzegels uit Neder-

verzameling postzegels weer eens tegen. Twee prachtige

land om op te starten met het verzamelen van postzegels.

albums Nederland I en Nederland II met nog twee delen
zogenaamde Postzegelmapjes, die ik regelmatig aanvulde

In de loop der jaren heb ik me meer gericht op postzegels

vanuit een jaarabonnement bij onze koninklijke P.T.T. Een

met vogels en op zegels uit Nederland. Ik had zelfs een

oude schoenendoos met daarin nog veel afgeweekte en

netwerkje (oma’s, vrienden) gevormd met mensen, die

niet afgeweekte postzegels volmaakt mijn verzameling,

voor mij postzegels bewaarden en daarmee breidde de

waarvan ik destijds de illusie had, dat ik er na pensionering

verzameling zich toch gestaag uit.

nog eens een aardige Harley Davidson tegen in kon ruilen.
Maar... sinds het gebruik van e-mail is bij mij de klad in het
Het moet rond 1962 geweest zijn dat ik met het verzamelen

verzamelen gekomen. Ik kreeg veel minder postzegels

begon. Iedere zondagochtend gingen we met een broer

binnen en op de een of andere manier bleef er er ook

en 2 vrienden tafeltennissen in de timmerwerkplaats van

minder tijd voor deze hobby over. Andere hobby’s kregen

aannemer Rottelveel & Dood aan de Broeklaan in Assen.

meer en meer mijn aandacht. Onlangs heb ik dan ook maar

Stipt 09.00 uur stond de deur van de werkplaats al voor

besloten te stoppen met het verzamelen van postzegels.

ons open. Iedere zondag kon daar de match van de week

Landelijk, zo vernam ik van een beroeps-postzegelhan-

gespeeld worden. Om 12.00 moest je thuis zijn, want dan

delaar in Emmen, neemt het aantal verzamelaars ook

stond de soep en pudding op tafel. Veelal speelden we

sterk af. Waren er begin jaren ‘80 nog 200.000 leden bij de

in tweetallen tegen elkaar. Bij de enkelpartijen was je wel

Filatelistenvereniging, thans zijn dat er nog rond de 16.000.

eens vrij en dan ging je in de woonkamer wat ranja halen.

Uit navraag bij ervaren filatelisten blijkt de waarde van

En daar zat dan “Ome Jan” aan tafel met al zijn postzegel-

postzegelverzamelingen nauwelijks nog iets waard te zijn.

boeken, catalogussen en pincetten. Het boeide me hoe hij

De verzameling heeft misschien nog slechts een

met zijn postzegels bezig was en hoe hij al die postzegels

“paar tientjes” inruilwaarde.

een plek gaf in een album. Hij pakte de zegels voorzichtig
op en schoof ze in zijn vele postzegelboeken. Van vele

Wat wél overblijft is de mooie herinnering aan deze hobby

landen had hij een boek aangelegd. In die tijd kreeg hij ook

met die kleine, gekartelde en gekleurde plaatjes van de

veel brieven met postzegels. Soms ook kocht hij ergens een

grote, boeiende wereld én de fantastische gesprekken met

hele zak vol met onafgeweekte zegels. Al pratende leerde ik

“Ome Jan”. Toch ook heel kostbaar!

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Eerste training volleybal
> Wedstrijdprogramma voetbal

We gaan weer beginnen!
Het nieuwe volleybalseizoen staat voor de deur. We starten dit seizoen met vier teams in de competitie
én met een heel stel mini spelers.
Er wordt vooral op vrijdag- , maar soms ook op

Wil je als recreant mee komen trainen?

zaterdagavond gevolleybald. In het weekend van

Dan ben je van harte welkom! Geef dit door via

20/21 september worden de eerste wedstrijden

volleybal@SGOgrolloo.nl. Hieronder zijn de

gespeeld, dus hou het sportblad in de gaten!

trainingstijden te vinden:

Handig: Alle wedstrijden zijn te vinden in de app van
Trainingstijden:

Nevobo, Volleybal.nl

Recreanten: maandag 19:45 - 20:45
Deze week begint op dinsdag 27 augustus de training

Meiden B: dinsdag 18:30 - 19:30

van de dames, woensdag 28 augustus de training van

Dames 1: dinsdag 19:30 - 21:00

de heren én op donderdag 29 augustus beginnen de

Heren 2: woensdag 19:30 - 21:00

meiden B weer te volleyballen.

Heren 1: woensdag 21:00 - 22:30
Meiden B: donderdag 19:00 - 20:30

De mini’s beginnen een weekje later, vanaf donderdag
5 september. De trainingstijden worden nog door

Tot snel in het Markehuis.

Sandra aan de ouders van de mini’s bekend gemaakt.

Richard en Annelies

GEZOCHT Een coach voor ons enthousiaste jonge damesteam
Als je zelf geïnteresseerd bent of je kent iemand die in aanmerking komt,
niet aarzelen, stuur een appje naar Richard (06 - 51575705) of Annelies (06 - 20985182).
Vinden we fijn!! Thanks.

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

07-09-19

10:30

SGO JO11-1

Assen FC JO11-1

GROLLOO

07-09-19

11:00

LEO (Loon) JO10-1

SGO JO10-1

LOON

07-09-19

09:00

Tynaarlo JO9-1

SGO JO9-1

TYNAARLO

07-09-19

09:00

SGO JO8-1

ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO8-1

GROLLOO

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

> Hoe gaan we Grolloo verlichten
> Vakantie “Vriendenkring” voorbij
> Rit met Henk
> Automatische incasso VvV 2019

Hoe gaan we Grolloo verlichten

Vereniging Dorpsbelangen
Grolloo en Omstreken
KvK nr. 40048381
Rabo Rolde nr. 3560.37.983
Secretariaat: Zuiderstraat 21
9444 PJ GROLLOO
tel.: 0624929295
E-mail: secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl

Als laatste fase in de besluitvorming naar de inrichting van het dorpscentrum moet de wijze van
verlichting nog bepaald worden.
De Gemeente heeft hiertoe een viertal lantaarnpalen

De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer 1 tot

met armaturen in de Hoofdstraat geplaatst. Als

en met 4. In het Markehuis komt de komende weken

brievenbus te staan waar u een briefje in kunt
Hoe gaan we Grollooeenverlichten

inwoners van Grolloo en omstreken is het nu aan ons
om tot een keuze te komen. Wij gaan op sociale

doen met uw voorkeur. Zodra hierover, of over de

Als laatste fase in de besluitvorming naar de inrichting van het dorpscentrum moet de wijze van verlichting nog
verdere planning met betrekking tot de
media
een poll plaatsen waarop u kunt stemmen.
bepaald worden. De Gemeente heeft hiertoe een viertal lantaarnpalen met armaturen in de Hoofdstraat geplaatst. Als
inwoners
van Grolloo
omstreken
is het
numogelijk
aan ons om tot een
keuze te komen.
Wij gaan
op sociale
een poll
werkzaamheden,
meer
bekend
is zullenmedia
we dit
Voor
de minder
digitaleen
inwoners
is het
ook
plaatsten waarop u kunt stemmen. Voor de minder digitale inwoners is het ook mogelijk om analoog te stemmen op
vanzelfsprekend aan u laten weten.
omeen
analoog
stemmen op een van de ontwerpen.
van deteontwerpen.
De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer 1 tot en met 4. In het Markehuis komt de komende weken een
brievenbus te staan waar u een briefje in kunt doen met uw voorkeur. Zodra hierover, of over de verdere planning met
betrekking tot de werkzaamheden, meer bekend is zullen we dit vanzelfsprekend aan u laten weten.

Vakantie “Vriendenkring” voorbij
Ook voor Vriendenkring is de vakantie weer voorbij. A.s. donderdag, 29 augustus beginnen
de repetities weer, om 20 uur in het Markehuis.
We gaan meteen aan de slag voor de Culturele /

Houdt je van zingen en lijkt het je leuk om mee te

Monumentendag van de gemeente Aa en Hunze. We

doen? Kom donderdagavond vrijblijvend kijken,

treden daarvoor, samen met andere koren, op

luisteren en MEEZINGEN.

zaterdag 14 september op in het kerkje van Grolloo.

Rit met Henk... Toch nog
Maandenlang heb je er naar uitgekeken, maar eindelijk daar was hij dan op 24 juli.
Met dank aan Gerard Cox.
Nee niet die mooie zomer, maar Henk. Frederiek had
op de veiling voor het Markehuis op een ritje met
Henk in de zijspan geboden en was de gelukkige
koper. Het was niet de bedoeling dat ze zelf mee zou
rijden, maar het was voor mij bedoeld. Op de vraag
van Henk of ik zelf in het bezit ben van een helm
was mijn antwoord; jawel maar het lijkt of die iets
is gekrompen. Antwoord van Henk; waarschijnlijk
ligt het aan het groeien van de inhoud... 24 juli bleek
achteraf een van de heetste dagen van het jaar te zijn,
maar dat was geen reden om van de rit af te zien. En
zo stond Henk om een uur of 7 ’s avonds bij ons voor
de deur onder massale belangstelling van de buurt.
Hij werd ondervraagd en vol trots vertelde hij over de
geschiedenis van de BMW. We vertrokken in de richting van Nijlande en daarna via Eldersloo van Ekehaar
naar Amen waar het café helaas gesloten was. Van
Amen via de sanering naar Geelbroek met een korte
stop op een slechte weg, een zijspan is toch niet zo
heel erg comfortabel, voor foto’s van een kudde Lakenvelders en een ooievaarsnest met een paar jongen
verder richting Deurze. Alweer niet een mooi egaal
wegdek waar gelukkig wel aan wordt gewerkt om
het te verbeteren. Nog een slinger via Balloo en in de
laatste bocht met het zijspanwiel in de lucht na ruim
een uur weer terug aan de Bosrand. Het was prachtig
om mee te maken en onder het genot van een kop
koffie hebben we de rit nog even doorgenomen.Henk
hartstikke bedankt en Frederiek natuurlijk ook.

Beste dorps- en streekgenoten,
Na een fantastische, onvergetelijke camper reis door o.a. Rusland en China,
zijn wij weer terug in ons mooie Grolloo.
U kunt weer als vanouds bij ons terecht voor

Hans en Marion van Boven

pedicure , fysiotherapie en sportmassage.
Voetzorg en fysiotherapie Grolloo
Voor afspraken tel. 0683611414

Alvast onze hartelijke dank !!

Lieve mensen.
Wat is het al weer lang geleden : 12 juli 2019 . Maar het gevoel van de twee uurtjes van ons afscheid is
onafscheidelijk in ons hart gegrift! Dat gevoel kunnen wij, dóór u allen, met ons meedragen.
Dank u intens daarvoor.
Momenteel zijn wij in ons nieuwe huis nog aan

PS. Zoals altijd gebruikelijk zeggen wij hierbij onze

het kamperen. De verhuizer heeft onze spullen

lidmaatschappen op.

opgeslagen... ( hopen we...)Zodra hier geverfd is
kunnen we gaan genieten van alles. Het plekje is

En... om u niet uit het oog te verliezen hier ons adres

heerlijk en de kinderen makkelijk bezoeken een

en telefoonnummers. Altijd Welkom!

uitkomst.
Hubert en Rosanke Widman-van Beekum
Wij wensen u allen dát goeds in het leven, dat u maar

Liendense Singel 38

kunt wensen! En danken u voor de fantastische jaren

4033 KJ Lienden

woonplezier in ‘ONS GROLLOO’!

Tel. 0344 787318

Het heeft ons, én Remco én Freek, gevormd tot wat

Hubert mobiel: 06 46208894

wij nu zijn!

e-mail: hwidman@kpnmail.nl
Rosanke mobiel: 06 45622801

Een lieve, dankbare groet van Hubert en Rosanke

e-mail: rosankevanbeekum@gmail.com

• 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

