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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.

AGENDA

22 | 9 ATB Tochten

 20, 40 en 55 km

3 | 10 Dorpsmaaltijd

15 | 10 Zuidlaardermarkt

20 | 10 Herfswandeltocht

27 | 10 Herfsconcert

 Zangvereniging

 De Vriendenkring



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Berichten van de dorpscoördinator 
> Grolloo Zorgt – berichtje over de boerderij

Berichten van de dorpscoördinator
Als ik dit typ, miezert het een beetje. En dat maakt dat je ook weer gaat denken aan activiteiten 
binnen, na een zomer lang vooral buiten te zijn geweest.

Opa en Oma dag met ‘Ot en Sien’
De eerste activiteit waar ik jullie graag op attent 
maak is de opa en oma dag die georganiseerd wordt 
met kinderdagverblijf Ot en Sien. Deze keer gaan 
we naar de Boerhaarshoeve en we hopen een paar 
leuke gasten te kunnen verwelkomen. Datum 
en tijd: 10 oktober om 10 uur. Geen (achter)klein-
kinderen die naar Ot en Sien gaan? Dat maakt niet 
uit! Iedereen is welkom. Van te voren aanmelden is 
fijn: s.vink@impulsaaenhunze.nl of 06 367511015. 
Vervoer kan geregeld worden, geef dat dan even aan 
bij de aanmelding.

Naar Christmas Proms in Exloo
Met Hippisch Holtrijk nog vers in het geheugen ligt 
er alweer een uitnodiging op mijn bureau voor een 
volgend hippisch evenement. Ik deel deze ook graag 
even. In de week voorafgaand aan Kerst organiseert 
Hippisch Actief in samenwerking met het Hippisch 
Centrum Exloo en stichting “Waar een wil is” het 
evenement Christmas Proms in Exloo. Dit is een 
gratis toegankelijk en volledig verzorgd evenement, 
speciaal voor alle ouderen (70+)  uit de provincie 
Drenthe. Het gaat dan specifiek om de ouderen die 
de beperkingen van ouder worden ondervinden, 
zich wel eens eenzaam voelen, en er minder uit gaan 
dan ze wel zouden willen.Christmas Proms is een 
show vol paardenacts, muziek en lichtshows. 
Iedereen wordt van een hapje en een drankje 
voorzien. Het evenement vindt plaats in het 
Hippisch Centrum Exloo op 21 en 22 december. 
Het vervoer er naar toe wordt geregeld en er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Opgave kan bij Siny: s.vink@impulsaaenhunze.nl of 
via 06 36511015. Ieder die zich aanmeldt krijgt te 
zijner tijd meer informatie. Zou het nóg leuker 
worden dan Hippisch Holtrijk? Dat kan toch bijna 
niet...

“Liek achter de badde”
En tenslotte nog een vooraankondiging van een acti-
viteit begin 2020. De stichting Grunneger film legt op 
dit moment de laatste hand aan “Liek achter de bad-
de”. Dat is een speelfilm die zich in onze omgeving 
afspeelt en waarin Drents en Gronings gesproken 
wordt. De hoofdrollen worden gespeeld door Josh 
Hassing en Annette Eikens. De première van de film 
is op 28 september in de bioscoop in Stadskanaal. 
Daarna volgt een tournee langs dorps- en buurthui-
zen en activiteitencentra. Begin 2020 zal de film in 
het Markehuis worden vertoond. De exacte datum 
is nog niet bekend. Zodra daarover afspraken zijn ge-
maakt, zal ik dit via het sportblad aan u laten weten.



Grolloo Zorgt - Boerderij De Pol 6
Aanvang sloopwerkzaamheden.

Op de valreep vóór de zomervakantie konden 
wij u berichten dat wij onze aanvraag voor een 
sloopvergunning hadden ingediend. Intussen is de 
vergunning aan ons verleend. Dit is inclusief het 
verwijderen van het aanwezige asbest. 

De sloper die de werkzaamheden voor ons gaat 
uitvoeren, begint op dinsdag 10 september met de 
voorbereiding van haar werkzaamheden. Het gehele 
sloopproces zal naar verwachting ca 2,5 week gaan 
duren. Wij gaan ervan uit dat overlast beperkt zal 
zijn, maar er zal wat vracht verkeer van en naar De 
Pol gaan plaatsvinden.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact met ons op:

Grietje Bruins
M 06-31958142 
E  g.bruins@planet.nl

Jan Postema
M 06-51470705 
E  jan.postema53@gmail.com

Roelof Dilling
M 06-22408751 
E  rdilling@kpnplanet.nl



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Dorpssportevenement geslaagd!

Dorpssportevenement geslaagd! Gezellig en actief!!
Op zondag 1 september trapten 165 mensen op uitnodiging van Supportersvereniging SGO het 
nieuwe sportseizoen 2019-2020 af. 

De basis voor deze actieve dag werd gelegd met 
een grote dorpsbrunch in ‘Het Markehuis’. Daarna 
leefden de deelnemers zich in stratenteams uit in 
verschillende sporten in de vorm van carrousel. Er 
werd koersbal, jeu-de-boules,  badminton, volleybal, 
walking football en het kubbspel gespeeld. Jong en 
oud, iedereen kwam aan zijn trekken. De dag werd 
afgesloten met 4 centrale activiteiten, een stiletto- 
en een oberrace, stoelendans voor leerlingen van de 
basisschool en als hoogtepunt een loopfietsjesrace 
voor kinderen t/m 3 jaar. 

In het sportblad van vorige week stonden alvast 
enkele foto’s. Bij dezen nog een impressie en voor 
nog vééééééél meer en prachtige foto’s zie 
https://myalbum.com/album/YnpdMXe5tX5F

Wij bedanken:

• Hennie en Ina van ‘Het Markehuis’ voor de  
 goed verzorgde, lekkere brunch
• De contactpersonen van de straten voor hun  
 moeite
• De begeleiders van de activiteiten
• Bertus Reinders voor de mooie foto’s
• En iedereen die verder heeft meegewerkt  
 aan deze geslaagde dag

De supportersvereniging van SGO kijkt tevreden 
terug op deze gezellige en sportieve dag.







COLUMN JAN HARBERS

Twee uurties of daarde helft 

‘... het gevoel van de twee uurtjes van ons afscheid 
is onafscheidelijk in ons hart gegrift!’ stun in 
’t sportblad van veurige week. Um je een beetie op 
weg te helpen, de tekst kwam van Rosanke en 
Hubert. Ze hadden in ’t sportblad van twaalf juni ‘alle 
mensen uit Grolloo en omgeving die ons een warm 
hart toedragen’ oetneudigd um op vrijdag van veer 
tot zes wat te drinken in café Hofsteenge. ‘Vrije inloop 
...’ Ik wenste heur alle goeds in de buurt van kinder 
en kleinkinder en heb die paor uurties slim geneuten, 
zomaor met allerhande luu oet Groll praoten over van 
alles en nog wat. Mooi man.

De lèeste twee jaor van mien middelbaore schoeltied 
reisde ik hen en weer naor Grönn. Daor trok ik veul 
op met een jong oet Loppersum. Mettertied gebeurde 
het geregeld dak op vrijdagmiddag een bus laoter 
naor hoes gung, dan drunken wij nog even een pilsie 
in de stationsrestauraotsie. Zo maor, umdat der weer 
een week langs was.

Op mien wark, in tied dat de landbouwschoel al lang 
‘groen onderwijs’ nuumt weur, heb ik een zet in een 
team zeten dat op vrijdagmiddag ‘café vert’ had 
(‘vert’ is het Franse woord veur gruun, net zoas ‘café’ 
veur kroeg stiet). Met een glas drinken en wat te 
knabbelen keken wij terug op de week, veuroet naor 
de neie week en gung het benaom over dingen as 
de plannen veur ‘t kommend weekend. We hadden 
altied lol.

Zuks komt meer veur. Do ik in Groll wonen kwam, 
hadden ze bij Staatsbosbeheer elke vrijdagmiddag 
volleybal met bosarbeiders en luu van ’t kantoor. 
Het schient dat ze eerder voetbalden, maor daor 
met stopt bent umdat er zo te veul mannen in de 

ziektewet terecht kwamen. Ik heb teams kent waor 
as op vrijdagmiddag de mannen en vrouwen van de 
collega’s met de kinder langs kwamen umdat het zo 
gezellig was. Het is een beetien as de naozit bij de 
concerten in de week van de Grolloo Flute Sessions of 
de daarde helft van een voetbalwedstried; bij ’n glas 
drinken wat naopraoten en veural plezeer hebben 
met mekaar.

Jaoren leden hadden Gerard Koopman, Lukas Koops 
en ik een plan. Wij wollen op een vaste vrijdag in de 
maond op ’t ende van de middag naor café Hofsteen-
ge met iederien die daor wil an had. Met Gerard nooit 
gebrek an inspiraotie.  Dat, wij zagen ‘t al veur oes: 
nao een paor maond had elk en ene het der over, ie 
mussen der bij wezen um nog een beetien met te 
tellen, het zol ’the place to be’ worden veur elk oet 
Groll en wèel wet veur volk oet heul Drenthe. In die 
twee uurties van Rosanke en Hubert had ik ‘t er weer 
over met Lukas. ‘Ja, dat was een mooi idee.’ en ‘Daor 
moew nao de zummervakaansie met an.’
 
Do ik veurige week dat stukkie in ’t sportblad las, 
dacht ik nou of nooit. In ‘t vervolg gao ik een vrijdag 
in de maond naor Hofsteenge. En ik neug hierbij elk 
wèel as dit ansprek ok te kommen. 

Lèeste vrijdag van de maond, vanof veer uur, café 
Hofsteenge. Tot 27 september!

Twee uurties of daarde helft



 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden
> Een vol programma voor onze voetballers vanmorgen
> Wedstrijdprogramma voetbal

Een vol programma voor onze voetballers vanmorgen
Bij het optrekken van de ochtendmist speelden de JO-9 in Tynaarlo hun wedstrijd.

De ploeg mocht 3 punten mee naar huis nemen na 
een 5-3 overwinning.

JO-10 speelden uit tegen Leo Loon een verloren 
wedstrijd. Aangeslagen na vele zieken van deze week 
werd verloren met 9-4.

JO-11 speelde een uiterst vermakelijke en spannende 
wedstrijd tegen hoofdklasser FC Assen. Helaas werd 
de wedstrijd in de laatste minuten beslist in het 
voordeel van het sterke Assen. Eindstand: 3:5

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

14-09-19 10:30 SGO JO11-1 ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO11-1 GROLLOO

14-09-19 09:00 SGO JO10-1 Assen FC JO10-3 GROLLOO

14-09-19 12:00 Veendam 1894JO9-2 SGO JO9-1 VEENDAM



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Succesvolle natuurfilm WILDERNIS IN DRENTHE te zien in Grolloo
> Jeugdorkest Eigenwies treedt op!
> Dienst van veiling: rondje TT circuit met Richard Heling
> sponsortocht in Tanzania

Succesvolle natuurfilm WILDERNIS IN DRENTHE te zien
De succesvolle natuurfilm WILDERNIS IN DRENTHE van het bekende Drentse natuurfilmersechtpaar 
Henk en Janetta Bos is te zien op vrijdagavond 27 september in Café-Restaurant Hofsteenge Grolloo.

Megasucces
Al bijna 17 jaar trekken Henk en Janetta door de 
Drentse natuur en weten op fascinerende wijze hun 
belevenissen op film vast te leggen. Dat heeft de 
filmmakers inmiddels in een positie gebracht waarbij 
ze zich bij elke film kunnen verzekeren van een zeer 
groot publiek. Voor Wildernis... trok het duo bijna drie 
jaar lang door meest ruige gebieden van het Hart van 
Drenthe en het Nationaal Park Drents-Friese Wold. 
Het eindresultaat is een spannende, avontuurlijke 
natuurfilm waarbij de prachtige Drentse natuur zich 
bloot geeft als nooit tevoren. 
WILDERNIS IN DRENTHE, de 8e natuurfilm maar de 
eerste grote bioscoopfilm van het tweetal, bleek 
onmiddellijk een megasucces en... een enorme 
kaskraker! De film brak in de bioscoop van De Nieuwe 
Kolk in Assen bezoekersrecords en was uiteindelijk 
landelijk in meer dan 40 (!) bioscopen te bewonderen 
en haalde zelfs de voorronden van de L’OR GOUDEN 
KALF, de hoogste filmonderscheiding van Nederland. 
SBS 6 Hart van Nederland besteedde aandacht aan 
het succes van de film.

De zeer gedreven en gepassioneerde filmmakers 
zijn in Drenthe en ver daarbuiten al jarenlang graag 
geziene gasten bij allerlei verenigingen, instanties 
en bedrijven waar hun schitterende natuurfilms het 
publiek vaak op het puntje van de stoel laat zitten. Ze 
werkten ook een seizoen lang mee aan het populaire 
kinderprogramma Beste Vrienden Quiz op NPO 3. 

Beelden uit Wildernis... werden o.a. gebruikt voor 
de Gouden Loekie Ster-reclame genomineerde clip 
Drenthe doet wat met je van Marketing Drenthe en Ivo 
Niehe’s TV Show bij een item over de bekende Neder-
landse, in Amerika praktiserende, dierenarts Dr. Pol.

Momenteel legt het duo de laatste hand aan hun 
nieuwe bioscoopfilm =HABITAT=, die geheel wordt 
opgenomen in het Nationaal Park Drentsche Aa.
 =HABITAT= zal naar verwachting in januari 2020 in 
première gaan in De Nieuwe Kolk te Assen. 

Voor iedereen die WILDERNIS IN DRENTHE heeft 
gemist of wellicht nogmaals wil zien is er dus de 
openbare filmvoorstelling in Café-Restaurant 
Hofsteenge, Hoofdstraat 11 te Grolloo. De voorstelling 
begint om 20:00 uur. Entree: 7.50 p.p. Belangstellen-
den doen er gezien de verwachte belangstelling voor 
de film verstandig aan vroegtijdig plaatsen te 
reserveren bij Café-Restaurant Hofsteenge, 
info@hofsteenge.nl of telefonisch 0592-501 226. 



Jeugdorkest Eigenwies treedt op!
Op 14 september 2019 organiseert het ICO Centrum voor  Kunst & Cultuur samen met het comité Open 
Monumentendag voor de 2e keer in de gemeente Aa en Hunze: Culturele Monumentendag.

WANNEER? 14 september 2019
WAAR? Kerk Grolloo
HOE LAAT? 16.15 – 16.55 uur

Te ere waarvan? 
Culturele Monumentendag Aa en Hunze 2019

Gratis toegang! Tot ziens!

Dienst van veiling: rondje TT circuit met Richard Heling
rondje TT circuit met Richard Heling.

Maandag 8 juli heeft Piet met veel plezier meegereden 
op het TT circuit in de Westfield raceauto van Richard 
Heling. 

Een snelle rit op een nat circuit wat het extra 
spannend maken met mn slippende auto’s 
anderen...

Hierbij is de dienst  van de veiling van het Markehuis 
uitgevoerd. 

Hartelijke bedankt namens Piet Wieldraaijer

JEUGDORKEST



Sponsortocht in Tanzania
Hoi!

Ik ben Niels de Koe en woon op de Hoofdstraat 6, 
samen met mijn vrouw Hiske en mijn kinderen Tycho 
en Nyke. Ook wonen mijn schoonouders Frank en 
Tjitske aan de andere kant van de woning.

Dit jaar heb ik mezelf een speciaal doel gesteld. 
Ik ga voor Amref Flying Doctors een uitdagende 
sponsortocht op de mountainbike fietsen in Afrika, 
in Tanzania.

Waarom voor Amref? Omdat Amref een organisatie is 
die zich al sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw inzet 
voor een betere gezondheid van de armste bewoners 
van Afrika. Dit doen zij door projecten op te zetten 
in afgelegen gebieden. De meeste mensen kennen 
Amref van de Flying Doctors; vliegtuigjes met dokters 
die in de meest afgelegen gebieden noodhulp bieden. 
Gelukkig is Amref inmiddels veel meer dan dat: ze 
zetten ziekenhuizen op, leiden verpleegkundigen en 
dokters op om het werk lokaal te blijven doen, slaan 
waterputten etc. Ook leiden zij ‘community health 
workers’ op die vanuit de dorpen advies geven over 
gezondheid, om zo malaria, andere infectieziekten 
maar ook het aantal meisjesbesnijdenissen tegen te 
gaan. Belangrijk en onmisbaar werk: voor Afrikanen 
en door Afrikanen, zodat de kennis lokaal beklijft .
Om dit doel te steunen en meer bekendheid te geven, 
ga ik van 5-12 oktober in een week tijd op de 
mountainbike rondom de hoogste berg van Afrika 

fietsen, de Kilimanjaro in Tanzania. Een pittige tocht 
over de bergflanken, met veel hoogteverschillen, 
slechte wegen, gemiddelde temperatuur van 35˚C en 
op hoogte. Bovendien zal ik ook projecten van Amref 
bezoeken, iets wat ik als dokter uit het ‘rijke’ Neder-
land erg interessant vind, en bovendien uit de eerste 
hand zie waar mijn sponsorgeld naartoe gaat. NB. 
Het geld dat ik inzamel gaat direct naar Amref; mijn 
reis betaal ik geheel uit eigen zak en dus niet uit de 
donaties.

Het hele jaar ben ik in training geweest, nu inmiddels 
zo’n 3-4x per week 3-4 uur op de fiets. Ik vertrek in 
oktober. Maar: ik ben nog steeds hard op zoek naar 
sponsors. Iedere bijdrage kan een groot verschil 
maken in Afrika. Kan ik op jou steun rekenen? 

www.africaclassic.nl/niels-de-koe
www.africaclassic.nl/volg-ons-tanzania
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• VERBOUW
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9414 AP Hooghalen
Tel. 0593-592917
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8426 AA Appelscha
Tel. 0516-431254


