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Voetbal

Daniëlle Vink | Jeugd
jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
06-48276026

Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
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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.

FOTO

“Bij de omslagfoto”

Dambeern op de Berenkuil

Erik Poelman 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Vacature Columnschrijver sportblad
> Berichten van de dorpscoördinator

Vacature Columnschrijver sportblad

Daarom zijn wij op zoek naar aanvulling van ons 
‘schrijversgilde’.

Ongetwijfeld zijn er ook op dit gebied verborgen 
talenten in Grolloo. Wat vragen wij?
-  Ongeveer 5x per jaar een column
 - Omvang van de column is ongeveer 1x A5 (
 ca 250 woorden)
 - Het thema mag zo ruim als je zelf wilt. Dat  
 kan bijvoorbeeld gaan over sport, hobby’s,  
 natuur, Grolloo en ook algemeen 
 maatschappelijk. Het onderwerp kan 
 actueel zijn, tijdloos of historisch kan ook.  
 Elke week weer zijn er prima voorbeelden te  
 lezen. 
- De toon mag zeker kritisch zijn als het   
 maar niet beschadigend is. 

 - De taal kan in het Nederlands en mag ook in  
 het Drents.

Wie o wie denkt, wat leuk die kans pak ik! Of wie 
kent een dorpsgenoot die vaak leuke teksten heeft, 
die ‘mooi oet de hoek kan komm’n, maar die te 
bescheiden is om zich zelf te melden? 
Neem voor aanmeldingen of tips contact op 
met Roelof Dilling (M: 06 22408751 of 
E: rdilling@kpnplanet.nl)  

Tot slot... bedankt Inge en Olaf voor de vele columns 
die jullie jaarlijks voor het sportblad hebben 
geschreven!

Bestuur SGO

Twee vaste column schrijvers van ons Sportblad, Inge en Olaf hebben aangegeven te stoppen met het 
schrijven van columns. 

Berichten van de dorpscoördinator

We zijn weer open! Voorlopig alleen op de 
maandagmiddag. Tussen 15 en 16 uur kunt u weer 
bij ons terecht!

Bieb Markehuis.



Berichten van de dorpscoördinator

In de eerste week van het nieuwe jaar werd ik verrast 
met een presentje en goede wensen. Het werd me 
door Twan gebracht, maar zijn broertje Nick en zusje 
Kyra hebben geholpen met het maken er van. En 
ik begrijp dat ik niet de enige in Grolloo was die op 
deze manier werd verwend! Een lichtje in donkere 
tijden en iets lekkers bij de thee. Hartstikke fijn. Het 
mooist vond ik geloof ik het stralende gezicht van 
Twan. Hij vertelde me dat ze heel veel mensen 
hebben bezocht en dat iedereen er blij mee was. En 
ze kregen ook veel kaartjes terug, dat was ook wel 
heel erg leuk. 

Het zijn de kleine dingen die het doen, weten dat er 
aan je wordt gedacht, het helpt echt!

Weten dat er aan je wordt gedacht...

Berichten van de dorpscoördinator

Rond de jaarwisseling is in Grolloo en Omstreken 
huis-aan-huis de tweede Nieuwsbrief van Grolloo 
Zorgt verspreid. Daarmee willen we u informeren 
over de stand van zaken rond de ontwikkeling van 
het woon- en zorgcomplex aan De Pol, over de 
activiteiten van de dorpscoördinator voor Zorg en 
Welzijn en over onze samenwerking met 
professionele partners in de zorg. 

Graag hadden we iedereen willen bijpraten op een 
informatieve bijeenkomst. Door de Corona 
maatregelen bleek dat helaas niet mogelijk. 

Hebt u de Nieuwsbrief gemist en wilt u deze graag 
ontvangen, laat het even weten aan Roelof Dilling 
(06 22408751).

Nieuwsbrief Grolloo Zorgt.



COLUMN JANICK MEURSING

Feestmaand

December feestmaand wordt er vaak gezegd. Dure 
maand, gezellige maand en ook de laatste maand 
van het jaar. De eerste dagen van december zijn 
gelijk al druk. ’Onze’ goedheiligman met zijn hulpjes 
zijn dan nog druk bezig om alle kindertjes te 
voorzien van cadeautjes. Maar helaas is dit niet voor 
iedereen weggelegd. Gelukkig is er voor diegene die 
wat minder te besteden hebben ’Voor jou ook’ in het 
leven geroepen. Speelgoed, een chocolade letter 
of een mooie knuffel die niet meer gebruikt wordt. 
Veel van deze dingen liggen helaas ongebruikt in de 
kast, terwijl ze een ander kind er heel gelukkig mee 
kunnen maken. Ze worden opnieuw ingepakt en zo 
krijgen deze kinderen ook een leuk Sinterklaasfeest.

Als we afscheid nemen van onze goedheiligman, 
komt de kerstman alweer bijna om de hoek kijken. 
Het is altijd een hele happening die kerstdagen. 
Eerst de boom, kunst of een echte boom? De 
charme van een echte boom blijft het mooiste. Ook 
daar heb je verschillende soorten in, groot, klein, 
fijnspar of toch een Nordmann, met of zonder kluit 
het kan allemaal. Gaan we met de tijd mee? Of alle 
jaren hetzelfde in de boom. Inmiddels staat de boom 
opgetuigd en is het bijna kerst. Gezellig met pakjes 
onder de boom en we kunnen ook niet wachten met 
uitpakken van de cadeautjes. Onder het genot van 
de nodige hapjes en sapjes, verlopen deze dagen vrij 
rustig. Mooi deze dagen, maar ook mooi dat ze weer 
voorbij zijn. Je raakt helemaal in de war van al die 
dagen. 

Nadat alle naalden van de kerst het huis uit zijn, 
maken we ons op voor het laatste feest van het jaar. 
Bij ons thuis betekent dit dubbel feest. Niet alleen 
oudjaarsdag maar ook een verjaardag. Dit jaar is 
onze kleine meid alweer 2 jaar geworden. Even 
nadat de wekker ging, keken we elkaar aan en zagen 
ons kleine meisje nog als een klein hummeltje. Twee 
jaar waar blijft de tijd zeggen we tegen elkaar. Of 
zoals ze dat mooi zeggen,

Times flies when you’re having fun.

Feestmaand
Column van de Week door Janick Meursing.



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Loopgroep heeft eigen magazine!

Loopgroep heeft eigen magazine!
Traditiegetrouw komt de loopgroep de laatste dag van het jaar bij elkaar.

Samen een route lopen, oliebollen eten en kijken 
naar een stukje film waarin onze eigen lopers de 
hoofdrol spelen in de vorm van verschillende 
anekdotes. In verband met corona hebben we dit in 
2020 via de digitale weg gedaan, maar er gaat al zo 
veel digitaal tegenwoordig. Annemieke spaart het 
hele jaar door uitspraken van leden, anekdotes, 
momenten in iemands leven etc. Zonde om hier 
niets mee te doen. En zo werd de redactie voor het 
SGO loopgroep magazine opgericht. Téja, Kristian, 
Zeger en Annemieke.

Een magazine met veel verschillende foto’s en 
anekdotes. Uitgereikt op 29 december aan alle 
actieve leden van de loopgroep en het bestuur van 
SGO. We gaan voor een eenmalige uitgave want we 
hopen dit jaar wel weer samen het jaar te kunnen 
afsluiten!

Hoi hoi

Het illustere duo

Dubbel duimpje

Dit was 2021

Loopgroep
Magazine

Eerste editie



Jeroen loopt een marathon!

De enige echte Mudmaster

Adventure race

Kristian wordt illegaal derde

De kampioenen

Adventure race

Meer leuks

We liepen met z’n 

allen een letterloop

We zijn bij de tijd

Iemand liep zelfs het 

SGO logo. Best knap

En weten niet altijd waar we het zoeken moeten Zeldzame foto’s van een training

De lopers in beeld
Allereerst een warm welkom voor de nieuwe leden van 2021: 
Saskia, Machiel, Jeroen, Daphne en Roeland.



 

 

 

 

 

 

 



ADVERTEREN?
Neem contact op.



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Oetslag van veer weken “Streektaol in de buurtsuper van Grol”
> NATUURKUNDE (door Jan Harbers)

Oetslag van veer weken “Streektaol in de 
buurtsuper van Grol”

Informaotie over het hoe en waorum kuj lezen op www.grolloo.com.

Deurdat we de oetslag van de daarde week vergeten 
waren in te zenden en het sportblad – of beter 
gezegd de redactie – een welverdiende vekaansie 
had – kom wij now met een hiel beknopte versie. 

Het geit der um heer in de top. Met het naoderen van 
de eindstreep nimt de spanning toe.

Hierunder de veer zinnen. De vertaoling, zoas die 
bedoeld was, kuj lezen op grolloo.com. Daor hej ok 
per week een körte verklaoring.

3. Now Sunterklaos weer vot is, komt de lange ao-
vends weer an. Ik haol mij eerdaogs wat hiete eulie-
bollen op. As ik dan tegen tweiduuster hen de winkel 
gao, hek ze mooi tegen ’t aovendeten op taofel.

4. Veurige week waren de appelsien in de anbieding. 
Heb een putie kocht. Der zat een slimme tussen. Kan 
gebeuren vanzölf, maor ik kreeg vortdaolijk een neie. 
En as neiweek de slaot ofpriest is, duur ik dat wel an 
te schaffen.

5. Hej al rollegies en knieperties op bossum staon? De 
arften al in de wiek? Old en nei komt er an en now der 
gien vuurwark is, moej aans knallen. Een pot snert 
waor ie de lepel recht op in zetten kunt, wul dan wel 
iens helpen.

6. Glukkig neijaor! De tied weer hiel deurkommen? 
En, hej al weer bosschuppen neudig? Want elk en ien 
kun ankommen vanzölf. En aj ze dan stief wat veurzet 
hebt, dan bint ze ok wel ankommen denk ik. Nou ja, 
dat is in dizze tied ok bijkaans niet aans.

De pries gung in week drei naor Jan Blaauw. In week 
veer naor Margriet Dilling. Week vief was-  veur de 
tweede keer dit seizoen- naar Eldina Everts. En in de 
zesde week zat Leanne Reinders het dichtste bij de 
bedoelde vertaoling. Filisteerd allemaol!



NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
Warmtetransport en isoleren.

Verlopen kerstvakansie vreur het ’s nachts 10 
graoden en hadden wij daogen met 14 groaden. En 
dat met maor een dag of wat der tussen. Zuks 
hadden ze bij ’t KNMI nog nooit meten. 

Warmte is energie. Waor is al die energie bleven toen 
’t zo kold weur? En waor kwam de die warmte weg 
op die zachte daogen?

Verplaotsing van warmte nuumt ze in de 
natuurkunde warmtetransport. Dat kan op dree 
manieren: stroming, straling en geleiding.

Stroming
Bij stroming verplaotst de warmte zuch omdat het 
metnomen wordt deur iets dat streumt zoas lucht 
of waoter. Warme lucht of warm waoter verplaotst 
zuch. De warme materie nemp de warmte met. 

Straling
Bij straoling wordt energie verplaotst via 
elektromagnetische straoling. Zo komt de warmte 
van de zun op de eerde en vuult wij warmte van een 
infrarood-radiator of terrasverwarmer. Bij straoling 
is der gien materie neudeg veur het transport.

Geleiding
Sommige stoffen zoas metaolen geeft warmte goed 
deur en aandere stoffen zoas glas en lucht geeft 
warmte slecht deur. Bij geleiding gef materie de 
warmte deur zunder dat het zölf van plaots 
veraandert.

Warmtetransport oet een hoes kuj tegen gaon deur 
het te isoleren. 
Stroming kuj tegen gaon deur kieren te dichten. 
Warme lucht kan dan niet vort streumen. 
Straoling van warmte naor boeten kuj tegengaon 
deur het terug te kaotsen met folie achter de 
verwarmingsradiator of op het isolaotiemateriaol. 

Geleiding kuj tegengaon met materiaol dat de 
warmte slecht geleidt; isolaotiemateriaol. 
Isolaotiemateriaol zoas tempex en glas- en steenwol 
bevat veul lucht. Lucht geleidt de warmte slecht en 
die materiaolen zörgt der veur dat de lucht ok niet 
kan streumen. 

Boetenlucht kuw niet isoleren. Met wind oet het 
Noorden kriew kolde lucht en as e oet het Zuden 
waait warme lucht. En in een bewolkte nacht kan 
de eerde veul minder warmte oetstraolen as in een 
heldere nacht. As die factoren goed saomenwarkt 
kan de temperatuur boeten van d’ ien op d’ aander 
dag zomaor 10 graoden veraanderen.



 

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

Expositie

2021

Harry spreekt
Stap in de wereld 

van Muskee

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag

Tien jaar C+B Museum
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www.cubymuseumgrolloo.nl



 

 

ADVERTEREN?
Neem contact op.


