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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

16 | 11 Oud papier

09 | 11 Spooktocht

02 | 12 Deadline vlag

12 | 12 Dorpsmaaltijd

14 | 12 Oud papier

21 | 12 The Christmas Walk

Ook een agendapunt

te vermelden? Geef het door

aan de redactie!



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Berichten van de dorpscoördinator: Griepprik in Grolloo!

Berichten van de dorpscoördinator: Griepprik in Grolloo!
Het is weer tijd voor de griepprik. Iedereen die er voor in aanmerking komt heeft van de huisarts een 
uitnodiging gekregen voor een prikmoment. 

Op dit moment zijn we in overleg met de huisartsen 
of zij naar Grolloo willen komen voor de vaccinaties, 
in plaats van iedereen naar Rolde te laten gaan. Dr. 
Sporrel heeft inmiddels laten weten dat hij naar ons 
toe komt. Hopelijk volgen de andere huisartsen nog. 
Datum en tijdstip zijn nog niet bekend, we houden u 
op de hoogte!

Nederland in Beweging met Olga Commandeur
Olga Commandeur is een oud-atlete en de laatste jaren is zij vooral bekend van de TV. Dagelijks presen-
teert zij elke werkdag om 9:15 uur op TV het programma “Nederland in Beweging”. 

Ook in Grolloo zullen mensen af en toe of misschien 
wel dagelijks meedoen met de oefeningen. 
A.s. vrijdag 15 november om 14:00 uur is er voor alle 
60+-ers gelegenheid om Olga in Gieten in levende 
lijve te ontmoeten en mee te doen met haar beweeg-
programma. 

De locatie is sporthal “De Goorns” in Gieten, de 
inloop is vanaf 13:30 uur en het programma duurt 
van 14:00 tot 15:30 uur. Bij aankomst is er koffie/thee 
met wat lekkers voor de deelnemers. 

Belangstellenden moeten zich vooraf (uiterlijk 
donderdagmorgen 12 uur) aanmelden bij Siny Vink 
(via telefoontje naar 06-36511015 of per mail aan 
s.vink@impulsaaenhunze.nl). Even binnenlopen bij 
Siny is ook prima. Voor vervoer kan worden gezorgd 
en kunnen we samen regelen.



SPORTDORP GROLLOO

Een leven lang fit!

> Stamppot en soepenbrij!

Stamppot en soepenbrij!
Het lijkt een grote opgave, een maaltijd serveren voor 60 personen. Voor Rennie, Margriet, Tjitske en 
Eldina lijkt dat elke keer weer een koud kunstje. 

Ook deze keer is ons kookteam met vlag en 
wimpel geslaagd. Op tafel kwam echte november 
kost: stamppot boerenkool met rookworst, hutspot 
met speklapjes en als toetje rijstepap of karnemelk-
sepap (“soepenbrij”). 

De boerenkool en de worteltjes kwamen uit een rijke 
groentetuin aan de Amerweg (bedankt Dinie!). De 
overige inkopen deden we, zoals altijd dichtbij, bij 
onze buurtsuper ‘Lekker Makkelijk’.

En lekker makkelijk waren ook deze keer de extra 
handjes voor het dekken van de tafels en voor het 
schillen van 20 kg aardappels.

Vanwege 5 december is de eerstvolgende dorps-
maaltijd op donder er ook deze keer dagavond 12 
december. Tussen Sinterklaas en Santa Claus dus, 
deze keer op de 2e donderdag van de maand. 
Aanmelden kan al weer tot uiterlijk vrijdag 
6 december via:
  het formulier op de balie van Het Markehuis 
  de volgende link: https://www.grolloo.com/    
  bellen met Roelof Dilling (0592-501582).



COLUMN BERT OLDENBURGER

Roken geeft veel ergernis en soms vermaak

Zoals u ongetwijfeld intussen weet, is roken 
ongezond voor de roker, maar ook voor de 
niet-roker. In de jaren 60, 70 was dat nog niet zo 
bekend bij de normale burger. Dat is ook vaak een 
argument bij de rokers uit die tijd die nu de tabaks-
fabrikanten voor de rechter dagen omdat ze niet op 
de gevaren van roken zijn gewezen. En ondanks dat 
ik een enorme tegenstander ben van roken ben ik 
het niet met die argumenten eens. 

Ik was 13 jaar en we schrijven het jaar 1959, toen 
schreef ik al een brief (u weet misschien in dit 
digitale tijdperk nog wel, dat is een vel papier waar 
je wat op schrijft) naar de vereniging CAN in Breda, 
die strijd voerde tegen het roken. Want u weet mis-
schien ook wel als je een andere manier van leven 
hebt dan moet je je altijd verantwoorden. Dus ik 
moest goed geïnformeerd zijn om alle drogredenen 
dat roken zo goed was voor de zenuwen etc etc. te 
weerleggen. Met andere woorden in 1959 wist ik als 
13 jarige jongen, met dank aan mijn ouders, al dat 
roken schadelijk was voor de gezondheid.

Ik zorgde er altijd wel voor (en nog) dat als ik bij een 
roker altijd zo stond dat de rook van mij afwaaide. 
Uiteraard mocht er in mijn auto niet gerookt wor-
den. Ook in de bussen die mijn voetballenteams 
moesten vervoeren mocht niet worden gerookt. Zo 
ook bij WKE toen ik daar als trainer kwam was mijn 
eerste maatregel, er wordt niet gerookt in de kleed-
kamer en in de bus. De eerste keer leverde dat wat 
problemen op. Toen iedereen in de bus stapte en 
keurig de sigaret uit deed bij de deur, stapte voorzit-
ter Grote Geert (de koning van het woonwagenkamp 
Emmen en zijn wil was wet) rokend de bus binnen. Ik 
zei tegen hem, in de bus wordt niet gerookt meneer 

de voorzitter. Hij zei dat geldt voor de spelers, maar 
niet voor mij. Ik zei, dat telt ook voor jou voorzitter. 
Nou ik blijf roken, zei hij. Ik zei OK, dan stap ik nu uit 
de bus en dan moet je maar even een nieuwe trainer 
zoeken. Hij zei nee, dan ga ik er wel uit. Toen was het 
meteen voor iedereen duidelijk.

Toen ik eind jaren 70 in Exloo werkte op het 
gemeentehuis hadden we toevallig een afdeling, 
waarvan niemand rookte. Op een bepaald moment 
besloten wij dat bij ons op de afdeling niet gerookt 
mocht worden en we plakten verbodsborden op de 
deur. Rokende collega’s werden de deur gewezen. 
Maar de collega’s accepteerden dat niet en kwamen 
gewoon binnen. En daar hadden we het volgende op 
gevonden. Op een centraal punt op de afdeling, toe-
vallig op mijn bureau kwam een volle plantenspuit 
met water te staan. Kwamen ze binnen, dan kwam 
dit blusapparaat in actie.

Op een bepaald moment had ik een collega zijn 
sigaret en een beetje hem nat gespoten en hij 
vertrok mokkend. Ik pakte mijn spuit en draaide 
hem vast en even later kwam hij stilletjes via een 
tussendeur zachtjes terug (ik zag hem in mijn 
ooghoeken), hij greep de spuit en terwijl hij 
probeerde te spuiten onder ”het slaken van de 
kreet”, nu heb ik je en drukte en drukte, maar geen 
water. Ik keek hem lachend aan en zei, ik heb de 
spuit dicht gedraaid. Vloekend vertrok hij onder luid 
gelach van de collega’s.

Roken geeft veel ergernis en soms vermaak





 

 

 

 

 

 

 





SPORT NIEUWS

Vanaf de velden
> Koud, nat en beetje vorst op het veld
> Wedstrijdprogramma voetbal en volleybal

volleybal mini N3
Zaterdag werden er 4 wedstrijden afgewerkt in Rolde. Lekker dichtbij voor onze supporters.

En dat hebben we geweten, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, Sandra 
onze trainster en zelfs juf Anita was er om ons aan 
te moedigen. Super bedankt voor jullie support! De 
eerste wedstrijd speelden we tegen de nummer 1. We 
hebben goed gespeeld, we verloren deze wedstrijd 
wel maar met maar 4 puntjes verschil. En als je dan 
bedenkt dat we zes weken terug nog met 30 punten 
verschil van dit team verloren dan mag je wel zeggen 
dat we vooruitgang boeken. De tweede wedstrijd 
tegen DIO Oosterwolde waren we iets minder 

gefocused en verloren we met 29-52. De derde 
wedstrijd speelden we weer goed en deze werd dan 
ook gewonnen met 31-41. De laatste wedstrijd tegen 
Sudosa Desto, was een spannende pot, dan stonden 
we weer een paar puntjes achter dan weer gelijk en 
bij het eindsignaal hadden we toch mooi twee punt-
jes meer. Met twee gewonnen wedstrijden deze dag 
zijn we een plaatsje gestegen op de ranglijst. We staan 
nu op een mooie derde plaats. Volgende week gaan 
we naar Oosterwolde.

Koud, nat en beetje vorst op het veld
De eerste tekenen van de winter zijn daar, koud, nat en een beetje vorst op het veld en de ouders een 
dikke jas aan.

De voetballers lopen echter lekker in de korte broek.
Vanmorgen werd er in Grolloo weer een volledig 
jeugdprogramma afgewerkt.
SGO jo8  -  Leo:    1-8
SGO jo9  -  Pekelder boys:   13-4
SGO jo10 -  Drenthina:   1-6
SGO jo11  -  Hoogezand:   7-0



Wedstrijdprogramma senioren

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

17-11-2019 10:00 SGO 1 Beilen 7 GROLLOO

Programma voetbal
Wedstrijdprogramma jeugd

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

16-11-2019 09:00 SVBO JO11-1 SGO JO11-1 EMMEN

16-11-2019 10:00 DZOH JO10-2 SGO JO10-1 EMMEN

16-11-2019 09:00 Musselkanaal JO9-1 SGO JO9-1 MUSSELKANAAL

16-11-2019 09:00 Gieten JO8-1 SGO JO8-1 GIETEN

Uitslagen en programma volleybal

Programma vrijdag 15 november
19:30 uur S.G.O. MB 1 - De Bevers MB 3
  Aanwezig: 18:45 uur
  Bardienst: Familie Veldhuis
  Zaaldienst: Leonie
  Scheidsrechter: Egbert Lensing

Programma zaterdag 16 november
10:00 uur S.G.O. N3 1 - Impala N3 2
10:30 uur S.G.O. N3 1 - Sudosa Desto N3 7
10:45 uur S.V.Z. N3 1 - S.G.O. N3 1
  Sporthal: Laco Boekhorst 
    Sportcomplex 
    Oosterwolde (Fr.)
  Vertrek:  Ouders regelen onderling
  Vervoer:  Ouders regelen onderling

S.V.Z. N3 1 - S.G.O. N3 1  0 - 2
S.G.O. N3 1 - Sudosa Desto N3 7 2 - 0
Thriantha MB 1 - S.G.O. MB 1  0 - 4
Animo ’68 HS 2 - S.G.O. HS 1  2 - 3
S.G.O. DS 1  - Pegasus DS 3  2 - 2

SS.G.O. HS 2 - DOS H5   2 - 2
S.G.O. N5 1 - DIO Oosterwolde N5 2 0 - 4
S.G.O. N5 1 - Sudosa Desto N5 9 2 - 2
Impala N3 2 - S.G.O. N3 1  2 - 0
S.G.O. N3 1 - DIO Oosterwolde N3 1 0 - 2

Wedstrijdprogramma zaal

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats

18-11-2019 19:00 Schattenberg 2 SGO 1 ASSEN

Programma zaterdag 16 november
12:00 uur Sudosa Desto N5 10 - S.G.O. N5 1
12:30 uur Rovoc N5 2  - S.G.O. N5 1
  Sporthal: Laco Boekhorst Sportcomplex
    Oosterwolde (Fr.)
  Vertrek:  Ouders regelen onderling
  Vervoer:  Ouders regelen onderling

14:30 uur Sudosa Desto DS 8 - S.G.O. DS 1
  Sporthal: Sporthal Olympus
  Vertrek:  13:25 uur
  Vervoer:  Ouders Anika en Tess

17:30 uur Tyfoon HS 4  - S.G.O. HS 2
  Sporthal: De Spont Stadskanaal
  Vertrek:  Onderling regelen
  Vervoer:  Onderling regelen



Zestal SGO toont veerkracht en wint ware slijtageslag in Assen
De volleybalheren van SGO hebben zaterdagavond in Assen al weer hun zesde zege van dit seizoen 
geboekt. In sporthal Peelo trokken de groenhemden uit Grolloo en omstreken na een enerverende pot 
vollebal knap en verdiend met 3-2 aan het langste eind. Dankzij deze zwaar bevochten zege blijft SGO 
voorlopig de ranglijst aanvoeren in de 2e klasse B.

Een week na de 3-1 uitzege bij Doles moest SGO in 
Assen de lastige klus tegen Animo’68 zien te klaren 
met slechts zes man. Sanne, Erik en Rudie ontbraken 
en Folkert was ook nog eens half grieperig, dus de 
gasten konden vol aan de bak. Animo’68 had bo-
vendien drie nieuwe spelers binnen de gelederen en 
was daar zeker niet minder van geworden. Dat bleek 
ook in de eerste set. SGO had moeite met de lastige 
opslagen van de thuisploeg waardoor er te weinig 
variatie in de aanvallen van de groen-zwarten zat. De 
Assenaren wonnen deze set dan ook vrij ruim met 
25-19. In het tweede bedrijf kwam SGO en stuk beter 
uit de startblokken. Wilko en Simon scoorden de 
nodige punten op mid en Martin en Richard kwamen 
ook goed door met hun aanvallen op buiten. Deze set 
ging dan ook dik verdiend met liefst 25-17 naar de 
gasten. De derde set werd een ware thriller. Animo’68 
had aanvankelijk het initiatief en leek op weg naar 
setwinst, maar SGO kwam ijzersterk terug en kreeg 
zelfs twee setpunten nadat het een 24-22 achter-
stand had weggewerkt. Die waren helaas niet aan de 
gasten besteed zodat Animo’68 alsnog met 28-26 aan 
het langste eind trok. Opnieuw moest SGO dus een 
achterstand in sets goed maken en daarin slaagde de 

ploeg glansrijk. In de vierde set waren beide teams 
weer aan elkaar gewaagd, maar SGO wilde van geen 
wijken weten. Zelfs met een semi-fitte diagonaal 
bleek het zestal uit Grolloo taaier dan het Asser tiental 
en SGO trok de ploeg de stand in sets weer gelijk door 
de vierde set met 25-21 te winnen. 

In de allesbeslissende barrage kende SGO een 
pikstart. Via 4-2 werd het 8-5 en bij die stand werd er 
van speelhelft gewisseld. De bezoekers bleven het 
betere van het spel houden en bouwden hun voor-
sprong uit naar 14-8. De eerste drie matchpoints gin-
gen nog de mist in, maar een foutserve van Animo’68 
bezegelde alsnog het lot van de Asser thuisploeg. Zo 
werd het na ruim anderhalf uur volleybal 3-2 voor de 
hoofdmacht van SGO!

Na een weekje extra rust kan SGO zich gaan opma-
ken voor een onvervalste ‘Engelse week’. Dinsdag 19 
november gaan de heren om 20.30 uur in Surhuis-
terveen op bezoek bij VCS H1 voor de beker en drie 
dagen later staat in Grolloo om 21.00 uur de kraker 
tegen Rovoc H1 op de rol. 

VOORAANKONDIGING 
Dinsdag 19 november
20:30 uur V.C.S. HS 1 - S.G.O. HS 1
  Sporthal: Surventohal, Surhuisterveen
  Vertrek: Onderling regelen
  Vervoer: Onderling regelen



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> IT GIET OAN! Werkzaamheden ijsbaan nieuwe locatie gestart
> Uitnodiging Welzijn Ouderen
> Wie heeft onze kat gezien?
> Licht in het duister
> Een vlag voor Grolloo update - De eerste inzendingen binnen!

IT GIET OAN! Werkzaamheden ijsbaan nieuwe locatie gestart
Afgelopen week is er de start gemaakt om van het huidige stuk weiland aan 
De Pol de nieuwe ijsbaan te realiseren.

Komende week zal het zand worden afgevoerd en 
leem worden aangebracht/verplaatst. We houden 
jullie op de hoogte van de werkzaamheden.

Uitnodiging Welzijn Ouderen
Maandag 18 november is weer onze maandelijkse bijeenkomst.

Gertien Beijering uit Schoonloo komt ons vertellen 
over haar reis naar Israël Iedereen boven de 60 is van 

harte welkom aanvang 19.30 uur in het Markehuis.
Het bestuur.

Wie heeft onze kat gezien?
Helaas is onze Fetje sinds woensdag 6 november spoorloos verdwenen en dat is niks voor haar. 

Fetje loopt normaal in de omgeving Kruisboomlaan, 
ze heeft een grijs vlooienbandje om en is vrij stevig 
met korte pootjes. Ze is erg aanhankelijk en gek 
op aandacht! Misschien zit ze ergens opgesloten in 
een schuurtje of ligt ze misschien ergens tussen de 
struiken. We zouden het heel erg fijn vinden als u bij 
u in de tuin en/of schuurtje zou willen kijken. Mocht 
u Fetje hebben gezien dan horen wij het graag, we 
missen haar ontzettend! Nathalie Kulker en Marcel 
Oeben, Kruisboomlaan 31, 06-15544409



Kern met Pit
Zoals eerder gemeld in het sportblad, liep in Grolloo het project KERN MET PIT 2019.

Het gelijknamige project-fonds, een erfenis vanuit 
de vroegere Heide Maatschappij, stelde voor het 
aanpassen en opknappen van zaken binnen de open-
bare ruimte van het dorp een budget en begeleiding  
beschikbaar. Voor ons kwam deze begeleiding in de 
persoon van Katrien Eggens, hier welbekend. Ons 
“werk”groepje pakte het afgelopen jaar verschillende 
klussen aan:
• Welkomst,- en infoborden werden veranderd   

en/of herplaatst
• Bankjes werden gerestaureerd evenals de   

dorpsmonumentjes
• Er kwam een nieuwe afrastering voor het Paasvuur
• Nieuwe wandelroutes in/rond Grollo zijn 
 ontworpen
• Het wandellaantje richting “Oude” paasvuur   

is opgeknapt
Deze week kreeg de afronding van het project  

gestalte: Ruim honderd kinderen, leerkrachten,  
ouders en medewerkers van Kern met Pit plantten 
zo,n 500 bloembollen in het dorp. Een bloeiende  
gemeenschap op weg naar een bloeiend voorjaar. 
Dank aan allen en aan de Welkoop !
 
Wat nog rest is de kans dat wij een extra budget win-
nen. Daarvoor  komt een verkiezing en is het nodig 
dat veel mensen op ons stemmen. Binnenkort hoort u 
hoe we dat moeten aanpakken.

Zaterdag 16 november oud papier
Er wordt a.s. zaterdag  16 november oud papier gehaald. Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed 
gebundeld of in dozen verpakt aan de weg zetten? 

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo, 
Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00 
en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de 
ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in 
de schoolgids. De containers van Grolloo staan bij de 
school.

Wij willen u graag nog wijzen op de mogelijkheid om 
oud papier in te leveren buiten de vaste ophaaldagen 
om. Mocht u tussendoor oud papier kwijt willen, dan 
kan dat in de container die bij de Welkoop staat. Ook 
de opbrengst van het papier dat hierin wordt verza-
meld, komt ten goede aan de school.

Let op: alleen papier in de containers, geen bouwaf-
val! We danken u alvast weer voor uw medewerking.

De data voor de rest van het jaar zijn: 
• 14 december 2019
• 25 januari 2020
• 14 maart 2020
• 9 mei 2020
• 27 juni 2020

Contactpersoon: Coördinator container is telefonisch 
bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 uur op het nummer 
06 – 18312477

Namens de oudervereniging  OBS “De Drift”                                         
Diana Leeuwerik



Uit de oude doos: Konijnen vreten sportveld op (1986)
Intussen meer dan 30 jaar geleden, maar dat was me toch ook wat!

Konijnenplaag op het sportveld van SGO. 
Gaten/holen met grote kans op blessures bij de 
voetballers. In deze tijd zien we bijna geen wilde 
konijnen meer en toen was het “bij de konijnen af”. 

Vrijwilligers trokken gaas rond het sportveld en na 
een tijdje was het probleem opgelost!  Nu maar 
afwachten of dit ook afdoende is tegen de 
terugkerende wolf.

Meer foto’s of dia’s zijn welkom: 
Roelof Dilling, Hofakkers 5, tel 501582 of mailtje naar 
rdilling@kpnplanet.nl

Berichtje op de voorpagina van het Nieuwsblad van het 
Noorden van 3 november 1986. ▶



Licht in het duister

Dieuwertje Blok is weer op tv

De feeststemming volgt dan ook gedwee

Sint Maarten is net voorbij

Veel kinderen liepen voor koek en ei

De lichtjes liepen naar elke deur

Met daar omheen een snoepjes geur

Heerlijk in dat mooie weer

Gelukkig is volgend jaar pas de volgende keer

Op naar 5 december, pakjesavond komt eraan

Elke avond ziet de sint die lege schoenen staan

Met een wortel voor het schimmel paard

Nee, die voelt zich zeker niet bezwaard

Zullen we ze helpen met het vinden van de juiste weg?

Zo komen de cadeautjes ook bij de goede schoentjes terecht

Als iedereen nu het huis en de tuin verlicht

Worden er ook geen rare dingen uitgericht

Mooie tuinen in gezellige december sfeer

De sint wil dat graag meer en meer

Maak onze streek zo helder en licht

Dat ze ons kunnen zien in Maastricht

Grolloo, Papenvoort, Vredenheim en Schoonloo

Maak van je huis en tuin een show

Op 14 december komt de jury controleren

Of jullie onze wens hebben weten te waarderen

Samen maken we de feestdagen nog beter

En anders koop nog wat verlichting bij Peter

De Cresctman en Dirisint



UNIEK, GEWELDIG, 
GEZELLIG, KERST, 
WINTER, MUZIEK, 
LICHTROUTE

De meesten zullen ‘the Passion’ wel kennen van tv dat elke 
Pasen wordt uitgezonden. Nu gaat Crescendo dit organiseren 
net voor de Kerst op 21 december vanaf 19.30u.

Uniek, geweldig, gezellig, Kerst, winter, muziek, lichtroute o
 ewel 
een heerlijk feestje vlak voor de Kerstdagen! Geef je op en neem deel 
aan dit unieke evenement! 

Opgeven kan via de website https://www.crescendogrolloo.nl/the-
christmas-walk/. Via WhatsApp naar 0628429091. Of de onderstaan-
de strook mag in de brievenbus ad Zuiderstraat 7. Vermeld welke 
optie u kiest en met hoeveel personen u wilt deelnemen.

Wat is de bedoeling?
We gaan het Kerstverhaal vertellen door middel van muziek en 
theater. Op verschillende plekken in het dorp staan de acteurs van 
TOG klaar om het Kerstverhaal uit te beelden. De deelnemers van 
‘The Walk’ lopen dan ook langs deze scenes. Tussen de scenes speelt 
Crescendo o.a. de muziek en zingen Martijje, Jakob en De Vrienden-
kring. De muziek zal aansluiten bij het Kerstverhaal op ‘the Passion 
manier’, o
 ewel lichte muziek i.p.v. Jingle Bells. Jan Sijbring zal je 
die avond meenemen door het Kerstverhaal heen, als lijm tussen het 
behang en de muur.

De avond wordt geopend bij het Markehuis. De start van de tocht 
is ook daar. Eigenwies zal iedereen in de Kerstsfeer spelen. Terwijl 
iedereen zich verzamelt, zitten de muzikanten in het Markehuis klaar 
om de tocht te begeleiden met de muziek. 

Hoe kun je deelnemen aan dit evenement?
Optie 1. Je gee
  je op voor ‘The Walk’. Je loopt de route (+/- 3 km), 
 ziet TOG live en hoort de muziek via livestream door een  
 box.*
Optie 2. Je gee
  je op voor het Markehuis. Je ziet en hoort  
 Crescendo nu live en ziet TOG op scherm via een   
 livestream. In de sporthal staan een aantal zitjes klaar  
 voor de mensen die liever binnen zitten. Je ziet en hoort 
 de muziek afwisselend met de scenes van TOG die  
 uitgezonden worden via een livestream op een scherm.

*Mocht je nou wat slechter ter been zijn, niet getreurd. Siny onze 
dorpscoördinator hee
  aangeboden hiervoor het een en ander te 
kunnen regelen.

Eigenwies zal u welkom heten met enkele Kerstliedjes. 
Het Markehuis zal u gastvrij ontvangen geheel gehuld in Kerstsfeer. 
De avond kan beginnen, samen met buren, vrienden en familie gaat 
u het Kerstverhaal zien zoals u het nog nooit gezien hee
 . Een 
belevenis vol muziek en verhaal.

I.s.m. Martijje Lubbers, Jakob Pot, De Vriendenkring & TOG 
organiseert Crescendo ‘The Christmas Walk’. Geef je op en neem deel 
aan dit unieke evenement!

The Christmas Walk
Wat is dat nou weer?

Opgaveformulier “The Christmas Walk”

Optie 1   Optie 2

Naam:     _____________________________________

Telefoonnummer    _____________________________________

Aantal personen      _____________________________________



Vlag van Grolloo update - De eerste inzendingen binnen!
We zijn trots op ons dorp, tijd om de vlag uit te hangen. Niet de Nederlandse vlag, maar onze eigen
dorpsvlag. Maar hé, die vlag is er niet... Tijd om daar verandering in te brengen.

Dit is een mooi begin van het mooier maken van
Grolloo. Een waar statement gaan we maken. Een
vlag waar we trots op mogen zijn. Een vlag die
wappert in elke feestelijke wind. Een vlag die straks
bij elk huis aan de vlaggenstok hangt.

De eerste ontwerpen zijn ingeleverd!
Deze week templates uitgedeeld op school en 
tijdens de dorpsmaaltijd. De eerste inzendingen 
zijn binnen! Zo benieuwd hoe heel Grolloo aan het 
ontwerpen is.

Het sjabloon is nog steeds via dit sportblad uit te
printen. Voor de printerlozen, wees niet bang, in het
Markehuis ligt een stapel sjablonen. Pak er gerust
een mee.

Lever je ontwerp voor 2 december in op de
volgende manieren
Bedenk, ontwerp en lever je ontwerp digitaal of op
papier in voor 2 december. Doe je ontwerp in de bus
aan Zuiderstraat 7 in Grolloo of stuur per e-mail naar
sportblad@sgogrolloo.nl. Een goede foto maken
van je ontwerp via WhatsApp sturen kan ook naar
Janniek ▶ 0629346996.
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Grote veranderingen Team Streuer
Het zijspanteam van Bennie Streuer ondergaat enkele ingrijpende veranderingen. Passagier Kevin 
Rousseau uit Frankrijk gaat het team verlaten.

In zijn plaats zal de vriendin van Bennie, Ilse de 
Haas, als passagier gaan fungeren in het seizoen 
2020.

Daarnaast maakt de 35-jarige Bennie Streuer de 
overstap van de LCR Kawasaki naar een Yamaha, 
die wordt gemonteerd op een frame van de Duitse 
framebouwer Adolf. Het duo Streuer/De Haas gaat 
in het seizoen 2020 de volledige WK-cyclus rijden, 
alsmede het volledige seizoen voor het Duits 
kampioenschap IDM en een aantal internationale 
races.
 
Dat Kevin Rousseau bij Bennie Streuer, die inmiddels 
goed hersteld is van een crash drie weken geleden, 
stopt heeft te maken met zijn topsportstatus in 
Frankrijk. Wil Rousseau ook komend jaar door de 
Franse nationale sportfederatie ondersteund wor-
den, dan zou hij toch op een hoog WK-niveau moe-
ten presteren. Door vooral mechanische problemen 
met de machine van Streuer, konden Bennie Streuer 
en Kevin Rousseau geen hoog WK niveau bereiken in 
het voorbije seizoen. Reden voor de Franse bond Ke-
vin te verzoeken uit te kijken naar een ander team. 
Daarin is hij geslaagd, want Rousseau gaat in 2020 
met wereldkampioen Tim Reeves rijden. Daardoor 
kon Ilse de Haas een wens in vervulling laten gaan. 
“Ik wilde altijd al een volledig WK-seizoen gaan 
rijden als passagier en nu Kevin ons gaat verlaten, 
kan ik instappen bij Bennie”, aldus de 24-jarige Ilse 
de Haas. Ze heeft de afgelopen twee jaren zelf ge-
reden op een zijspan, maar verlangde er weer naar 
als passagier te fungeren. “Ik heb eerder met Bennie 
gereden en afgelopen jaar ook een enkele maal. 
Wij zijn goed op elkaar ingespeeld en heb er voor 
komend jaar vertrouwen in.” Team Streuer zal 
gaan vallen onder de paraplu van het team van 
wereldkampioen Reeves. “We gaan met exact 

hetzelfde materiaal rijden. Ook komt het team 
Sattler onder de vleugels van Reeves”, aldus Ilse de 
Haas. Zoals de plannen nu liggen, komt er een 
ijzersterk zijspantrio komend jaar op de circuits in 
actie. Begin januari worden de eerste testen in 
Spanje verreden en half april begint het WK-seizoen 
in het Franse Le Mans.

Bijzonder is overigens dat de vader van Bennie, 
Egbert Streuer en de vader van Ilse, Geral “Bally” de 
Haas, in 2020 exact dertig jaar geleden hun laatste 
race als combinatie reden.



Donderdag 5 december is de grote dag 
Aan alle inwoners van Grolloo e.o. en andere belangstellenden,

Nog heel even en dan zijn we er weer 
Dan gaan we weer genieten van de geweldige sfeer 
Donderdag 5 december is de grote dag 
Dat ik het altijd prachtige Grolloo weer bezoeken mag 
De voorbereidingen gaan niet zonder slag of stoot 
De Pol 4a is te smal voor mijn pakjesboot 
We komen zo wel voor een groot probleem te staan 
Want hoe komen we nu in Grolloo aan? 
Maar geen paniek, naar een oplossing gaan we op zoek 
De Pol 4a blijft de aankomstplek voor ons bezoek 
Tegen 10.00 uur komen we Grolloo binnen 
En kan het grote feest dan echt beginnen 
Na een welkomstwoord van de directeur gaan we in een lange stoet 
De feestzaal van het Markehuis tegemoet 
Daar gaan we genieten van de muziek en gaan lekker swingen 
Ook vinden we het erg leuk om met zijn allen sinterklaasliedjes te gaan zingen 
Graag zien we alle ouders en belangstellenden daar 
Voor het grootste kinderfeest van het jaar! 

Tot ziens op 5 december!
Groeten van Sinterklaas en zijn Pieten.



Cursus Drentse taol - Door Hellen  Lensing
’t Leek mij wel aordig om eens wat meer te weten over de Drentse Taol. Daorum he’k  in saomenwarking 
mit ‘t liefhebberscollege ‘t idee uutgewarkt um een cursus Drents in Schelo te kriegen.

Persoonlijk bin ik hartstikke wies met Drents, “Ik 
hol der van”! Sinds mien oma uut de tied kommen 
is mark ik dat er um mij toe veul minder Drents 
spreuken wordt. En eigenlijk mis ik het keuveln, de 
Drentse spreuken en wiesheden wel iens.

Dus leek het mij wel wat um in de kaole, donkere 
wintermaonden me iens wat te gaon verdiepen in 
’t Drents! En wat is er nou schierder um dan dit met 
mekaor te doen! Dus he’k het het Huus van de Taol 
benaoderd en ze wilt geern een Drentse Taol cursus 
doen in Schelo.

De cursus die ’t huus van de taol hef is “De Drenthe-
cursus”: De Drenthecursus is een oriëntatiecursus 
Drentse taol en cultuur. Het is een cursus van acht 
lessen, die in de streektaol geven wordt an Old-Dren-
ten en Nei-Drenten. In de cursus wordt niet allén 
aandacht geven an de taol, maor der komt nog veul 

meer op batterij, zoas gewoontes en gebroeken, 
feesten deur het jaor hen, bestuur en rechtspraak, 
het ontstaon van de dörpen, netuur en landschap, 
schrieverij in de streektaol en meziek.In een gezelli-
ge cursus vol ofwisseling leer ie een bult over dizze 
underwarpen en leer ie (beter) lezen in de streek-
taol. De Drenthecursus wordt, as ‘t kan, geven in ‘t 
Drèents van de cursusplaots. 
Cursuskosten: € 55,- per deelnemer *
*=Let op: Disse kosten bint veur de cursus exclusief 
koffie en evt. huur.

Heb ie nu ok interesse in zun cursus twiefel niet en 
maok ‘t kenbaor bij mij! Dan kan ik daorna kieken  
naor geschikte tied, locatie. Vermeld bie de aanmel-
ding ook even je  veurkeur van cursusaovend
 (hellen1985@hotmail.com, 0628178688)

Kiek ook eens op: huusvandetaol.nl

Mij leek het wel leuk om eens wat meer te weten 
over de Drentse Taol. Daarom heb ik het liefhebbers-
college getipt met het idee om een cursus Drents 
aan te bieden. Ik ben trots op mijn streektaal en 
vind het mooi als deze streektaal behouden blijft. 
Persoonlijk merk ik dat sinds mijn oma is overleden 
ik veel minder drents hoor om mij heen. En eigenlijk 
een gemis van drentse spreuken, woorden en oude 
gezegden. 

Daarom lijkt het mij leuk om de wintermaanden me 
eens wat te gaan verdiepen in het drents. En wat is 
er nu leuker om dit met een groep te doen! Als er 
voldoende animo is geeft “Het Huus van de Taol”  
graag een cursus hier in Schoonloo. 

De curus van ’t huus van de taal heet “De Drenthe-
cursus”: Deze Oriëntatiecursus gaat over Drentse 

taal en cultuur. Aan bod komen oa. gewoontes en 
gebruiken, feestjes, ontstaan van dorpen, natuur, 
landschap en Drentse literatuur en muziek. Het is ge-
schikt voor bestaande maar ook “nieuwe” Drenten. 
Duur: 8 avonden.
Cursuskosten: € 55,- per deelnemer *

*=Let op: De kosten die zijn vermeld zijn voor de 
cursus. Exclusief koffie en evt. huur

Heb jij nou ook interesse in deze cursussen maak 
dit dan kenbaar bij mij, dan kunnen we dan verder 
puzzelen voor een geschikte locatie en data. 
Vermeld hierbij ook even welke dag je voorkeur 
heeft (hellen1985@hotmail.com, 0628178688)

Voor meer info verwijs ik je graag naar 
huusvandetaol.nl

Voor degene die dit niet begrijpen volgt hieronder de Nederlandse tekst ▼







 



 

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


