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CONTACT PERSONEN

SGO Grolloo
Hilbert Stel | Voorzitter 
voorzitter@sgogrolloo.nl
06-24929295

Hiske Andriessen | Secretaris 
secretaris@sgogrolloo.nl

Hennie Maters | Penningmeester 
penningmeester@sgogrolloo.nl

Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564

Volleybal

Eddy Barelds
volleybal@sgogrolloo.nl
06-46386645

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

Voetbal

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

Rick Tjassens | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvoetbal@sgogrolloo.nl 
06-53603997 

Gymnastiek
Albertien Jansen 
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl

Loopgroep
Teja Venema & Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Davina Roosien | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl

Ilse Zinger
gymnastiek@sgogrolloo.nl

Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl

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”

“Pinksterbloemen langs 

de slootrand”

Erik Poelman 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Bieb Markehuis
> Oproep!
> Heldenspeld Roelof
> Vrijwilligerswerk

Bieb Markehuis

Vanaf deze week zijn onze vrijwilligers niet meer op 
maandagmiddag maar op donderdagavond vanaf 
19:30 uur aanwezig voor uitleen van de boeken.
Van harte welkom op donderdagavond 19 mei vanaf 

19:30 uur. Samen maken we onze dorpsbieb tot een 
succes!!

Als reminder...

Oproep!

Ben je handig met het maken van verslagen? Vind 
je het leuk om af en toe mailtjes te versturen? Dan 
is het SGO bestuur op zoek naar jou! Vanaf juli is de 
functie van secretaris namelijk vacant binnen het 
bestuur. Lijkt het je leuk om dit te doen? Geef dit dan 

aan bij Hiske of Hilbert! Heb je twijfels, wil je meer 
informatie of gewoon een keertje hierover sparren? 
Neem dan ook vooral contact op! Ook als je iets
anders zou willen doen binnen het SGO-bestuur: 
laat het ons weten!

Wil jij iets doen in het dorp maar weet je niet zo goed wat?



Heldenspeld Roelof

Dat kon om heel uiteenlopende redenen zijn, maar 
in het geval van Roelof ging het vooral om zijn 
vrijwilligerstaken in besturen van verenigingen in 
Grolloo en voor nieuwe Nederlanders. Dat hoef ik 
waarschijnlijk niet toe te lichten... Je kunt namelijk 
sneller vertellen in welk bestuur hij (nog) niet zit of 
heeft gezeten, dan alles op te noemen wat hij wèl 
doet. Toch aarzelde ik in eerste instantie, dat mogen 
jullie best weten. Want er zijn zoveel mensen in het 
dorp die iets doen voor een ander, die iets doen voor 
het dorp. Of dat nu klein is of groot. 

Toch vroegen we de speld aan, en hij lag lang te 
wachten op uitreiken, simpelweg omdat er geen 
gelegenheid voor was. Maar eind april was er voor 
het eerst in lange tijd een bijeenkomst van de 
werkgroep Grolloo Zorgt. Een mooi moment, en alle 
werkgroep leden werden in het complot betrokken. 
Roelof reageerde verrast toen Margriet binnenkwam 
met gebak. Was hij dat vergeten? Waarom moest hij 
dan gebak meenemen? We hielpen hem snel uit de 
verwarring. Een heldenspeld van de gemeente Aa en 
Hunze als dank voor alle energie en tijd die hij steekt 
in activiteiten voor en door het dorp: Grolloo Zorgt, 
zorg en welzijn, Grolloo Zorgt wonen (de boerderij), 
SGO Fitness, Markehuis, Vrijwilliger voor nieuwe 

Nederlanders (dat stukje moet hij wel delen met 
Margriet!), en dan ben ik vast ook nog wel wat 
vergeten. De reactie van Roelof was dat hij zich
 vereerd voelde. En direct er achteraan gaf hij 
dezelfde overweging die ik had bij de aanvraag: 
Maar er zijn zoveel mensen die iets voor een ander 
doen in het dorp. En in je eentje kun je helemaal 
niets, samen kom je waar je wilt zijn... Dus de speld 
is eigenlijk voor Grolloo!

De heldenspeld: wat mij betreft heeft Roelof hem dik 
verdiend. 

Het was nog volop Coronatijd toen ik werd geattendeerd op de mogelijkheid om een heldenspeld aan 
te vragen voor vrijwilligers die eens in het zonnetje gezet zouden moeten worden. 

Vrijwilligerswerk
Hebben jullie het gelezen in de Schakel? 

Hoe een aantal leden van Crescendo een serenade 
bracht bij Egbert en Sientje Nijenhuis op 
Marwijksoord? En hoe deze twee geraakt werden 
door het optreden?

Wat niet in het artikel stond was hoe enthousiast de 
muzikanten waren. En ook niet hoe ik heb genoten. 
Daar ging het ook niet om. 

Ik heb genoten van de muziek, jazeker. Maar ook 
-vooral misschien wel- van het effect van de actie. En 
ik denk dat ook bij de muzikanten te hebben gezien. 
Ik weet niet precies hoe lang ze hebben gespeeld, 
een kwartiertje? Twintig minuten? 

    ...Lees verder >



Vrijwilligerswerk

In ieder geval werden ze steeds enthousiaster in het 
spelen, de lach op de gezichten steeds breder (als 
de toeter dat tenminste toeliet). En wat ook niet in 
het artikel stond is hoe blij en dankbaar Egbert en 
Sientje vertelden te zijn, hoe dit korte optreden voor 
hen hun 50 jarig huwelijksfeest onvergetelijk heeft 
gemaakt.

En het gaat  me niet om dit gebeuren; het is vooral 
een aanleiding om mijn gedachten hierover te delen. 
Ach, want wat was dit nu eigenlijk, een klein 
optreden van de muziek. Niet eens heel veel werk 
om te organiseren. En het heeft zeker tijd gevraagd 
van de muzikanten, maar om 20:15 uur zaten ze 
weer thuis aan de koffie. Een uurtje, zoiets... En toch, 
het maakte het verschil... Dit is wat aandacht doet. 
Gewoon even een praatje maken, een klein attent 
gebaar. Even zwaaien als je langs fietst, even een 
compliment over wat dan ook. Dit is ook wat 
vrijwilligerswerk of bestuurswerk doet. Of wat 
meehelpen aan een klus in het dorp betekent. Het 
doet iets voor het gevoel van “samen” in het dorp, 
het draagt bij aan leefbaarheid. Je helpt een 
vereniging draaiende te houden. Je draagt bij aan 
het plezier van een ander, je zorgt dat activiteiten 
door kunnen gaan. En het beeld is dan vaak dat je 
dat doet voor een ander, een soort van

liefdewerk-oud papier. Maar in mijn ogen is je eigen 
gevoel hierin ook heel erg van belang. Ja, het is 
jouw tijd, het is jouw energie, maar het levert ook 
heel veel op! Het gevoel van tevredenheid omdat je 
iemand blij hebt gemaakt; dat is onbetaalbaar. De 
tevredenheid als je samen met anderen iets hebt 
gedaan. En vaak ook nog heel veel lol hebt gehad 
met elkaar. Het kost energie, jazeker, maar het levert 
ook heel veel energie op. 

Maar waarom vertel ik dit... In Grolloo is dit toch 
gewoon gewoon? Ja, het is gewoon in Grolloo. En 
toch wil ik dit gezegd hebben. Want gewoon is soms 
heel bijzonder...

Hebben jullie het gelezen in de Schakel? 



Eindelijk mag het weer!

Daar hebben we jouw hulp bij nodig om dit tot een succes te maken. 

Geef je dus snel op bij Hilbert: stel.h@hetnet.nl. Er is op de dinsdag en woensdag 

(7+8 juni) hulp nodig voor de opbouw, donderdag, vrijdag en zaterdag 

(9, 10, 11 juni) bij het festival en zondag (12 juni) voor het opruimen.

 Vele handen maken licht werk. Zorg dat je er ook bij bent om het festival 

opnieuw tot een daverend succes te maken!

Het enige echte Holland International Blues Festival zal over een 
paar weken weer plaatsvinden in ons eigen Grolloo!



COLUMN JANICK MEURSING

Papa mee

Inmiddels is het voorjaarswerk weer ten einde. 
Daarom gaan we een paar weken terug in de tijd. De 
eerste zonnestralen komen uit de hemel. Iedereen 
heeft dan gelijk het voorjaar in de bol. Maar klopt dat 
ook..?

Het grote geweld komt langzaam maar zeker uit de 
schuur. Het najaar moet plaats maken voor het 
voorjaar. Hiermee wordt bedoeld, dat we met een 
frisse start willen beginnen. Het land moet schoon 
zijn als je er iets op wilt verbouwen. Na het spuiten, 
kunnen we de toplaag voorzichtig los krabben. 
Hierdoor lucht de bovenlaag beter en kun je sneller 
op het land zijn. Maar hoe leuk is dat, als je als kleine 
meid mee mag op de trekker. Papa mee, papa mee, 
gaat het als de eerste trekkers voorbij komen rijden. 
Op een geschikt moment kun je wel even mee. Er 
moet natuurlijk wel een beetje actie zijn, want 
anders komt de verveling wel aardig snel. 

Nadat we de eerste meters op het land hebben 
gemaakt, zijn daar ook al de eerste vogels. Ruiken ze 
dat of zitten ze stiekem op een tak te wachten. Het 
antwoord zal ik nooit krijgen maar verbaas me daar 
altijd over. Zo rijdend en schommelen op de trekker 
is het af en toe lastig om de ogen op te houden als ik 
naast me kijk. Daarbij met de zon op de ruiten helpt 
dit natuurlijk ook niet. Ondertussen is er van alles te 
zien. Een klein haasje, een roofvogel of een ooievaar. 
Probeer dit al spelenderwijs te leren wat wat is. 

Maar in een ooghoek ziet ze een trekker met 
stronttank langs komen rijden. Papa, trekker 
stronttank gaat het. Dit drie keer gezegd te hebben 
komt de volgende combinatie langs rijden. Wat zou 
er dan allemaal in dat kleine koppie rond gaan. We 
naderen al bijna de middag en dat betekent dat we 
even eten moeten. Want als je hard gewerkt hebt, 
moet je ook goed eten. Voor haar is het dan ook nog 
even tijd om lekker te slapen. Na al die indrukken 
moet dit vast lukken.

Slaap lekker kleine meid.

Papa mee
Column van de Week door Janick Meursing.



 

 

 

 

 

 

 

ADVERTEREN?
Neem contact op.



Expositie

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

Wegens succes
verlengd t/m maart 

2023!



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Twee wedstrijden, zes punten

Twee wedstrijden, zes punten
Afgelopen weekend stonden voor SGO twee voetbal wedstrijd op het programma. Jo9 tegen VKW in 
Westerbork en Jo13 tegen de Friezen uit Donkerbroek. Het resultaat: 2 maal de winst mee naar Grolloo. 

Het lastige en bijna gelijkwaardige VKW zorgde voor 
behoorlijke zweetdruppels op de hoofden van alle 
voetballers. Dit kan natuurlijk ook hebben gelagen 
aan de geweldige weeromstandigheden. De teams 
waren aan elkaar gewaagd en het duurde even voor 
SGO Jo9 de score mocht openen. Met veel geluk en 
doorzettingsvermogen werd het voor de rust 
nog knap 4-0 voor SGO. Na de rust hadden onze 
voetballers het lastig tegen de stugge Westerborkers, 
maar de tegenstander wist niet echt een verschil 
te maken met één doelpunt. SGO wist er nog twee 
te maken, waardoor de eindstand naar 6-1 werd 
gebracht. Al met al staat jo9 er weer geweldig voor 
in deze competitie... tot nu toe ongeslagen en nog 
twee wedstrijden voor de boeg. 

Jo13 Had een zware kluif aan de Friese 
tegenstanders. Beter spelen, meer kansen creëren, 
maar vergeten dat er gescoord moet worden om te 

kunnen winnen... zo leek de ochtend te 
verlopen voor onze voetballers, zoals ze er in het 
najaar zoveel hadden gespeeld. SGO kwam op 
achterstand, maar bogen deze keer hun hoofd niet. 
Gedurende de wedstrijd bleef het overwicht van 
SGO en ze wisten een verdiende gelijkmaker in de 
touwen te schieten. In de laatste minuut voor het 
eind werd door Sara andermaal gescoord en werden 
de drie punten veilig gesteld. 

Aankomende zaterdag wordt er door twee teams 
thuis gespeeld. Mocht je voor het SVF nog even tijd 
over hebben, iedereen is van harte welkom.

Programma zaterdag 21 mei:
9.00 uur: SGO Jo9 – HZVV
9.00 uur: SGO Jo13 - HHCombi
12.00 uur: LEO – SGO Jo10



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Uitnodiging Grolloo Totaal
> School- en Volksfeest
> Openingslied School- en Volksfeest

Uitnodiging Grolloo Totaal
Op dinsdag 24 mei aanvang 20.00 uur organiseert VDGO een bijeenkomst in het Markehuis voor alle 
verenigingen/besturen die ook deel uitmaken van Grolloo Totaal.

Iedere organisatie kan hiervoor één lid afvaardigen. 
De agenda hiervoor is al enige tijd geleden naar de 
deelnemende verenigingen gestuurd. Niet alle 
actuele adressen waren bij VDGO bekend. 

Mocht een vereniging ondanks alle zorgvuldigheid 
toch een uitnodiging voor deze bijeenkomst 
hebben gemist, dan kan dit alsnog aangegeven 
worden bij onze secretaris, via 
secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl. 
Een uitnodiging met agenda wordt dan per 
omgaande toegezonden.

SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Deze week is het eindelijk zover! We vieren het School- en Volksfeest (SVF) met alle inwoners van 
Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim. Wij hopen jullie allemaal komende vrijdag en zaterdag 
te zien tijdens het feestweekend. Hierbij ontvangen jullie nog een keer het volledige programma zodat 
iedereen helemaal op de hoogte is en niks hoeft te missen:

PROGRAMMA

20 mei
13.00 uur Circusvoorstelling – Vrij spelen - Sporthal Grolloo
  Deze circusvoorstelling wordt gegeven door de basisschoolkinderen en wordt georganiseerd 
  in samenwerking met OBS de Drift en Circus op School. Iedereen is welkom om van deze  
  voorstelling te komen genieten.

  De deuren van het circus gaan om 12.45 open.

Lees het programma verder op de volgende pagina >



PROGRAMMA

17.00 uur Opening - Sportveld Grolloo
  Het SVF wordt geopend door burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Onder muzikale begeleiding  
  van Eigenwies, het jeugdorkest van Crescendo Grolloo, Vriendenkring Grolloo  en de 
  basisschoolkinderen.

17.00 uur  Spring je rijk – Spectaculaire verloting - Sportveld Grolloo
  Parachutisten zullen de vlaggen brengen die tijdens de opening door 2 basisschoolkinderen 
  worden gehesen. Met de plek waar de eerste parachutist landt kun je € 500,- winnen. De 
  lotenverkoop hiervoor is gestart. Mocht je nog loten willen kopen wees er dan snel bij. In totaal  
  zijn er 500 loten beschikbaar. Een groot deel daarvan is inmiddels verkocht.

18.00 uur  Eet-, Drink & Muziekfestival – Vrij genieten - Parkeerplaats Markehuis Grolloo
  In vrijheid genieten van eten van Striethouldt Catering, drinken van Cr Gerrie en muziek van   
  Roni & The Last Minutes, Badneighbours en R.U.W. In alle drie de bands spelen één of meer 
  bekende dorpsgenoten. Tijdens het festival kunnen, na de opdracht: Slingers die de dag ervoor  
  ingeleverd moeten worden, de volende punten verdiend worden voor Op Pad met de Straat.

21 mei
Tot 20.00 uur  Op pad met de straat – Vrij strijden - In alle dorpen
  Voer zoveel mogelijk opdrachten uit samen met jouw straat en neem deel aan de buurtquiz in 
  Cr Gerrie en Eetcafé Hegeman. De buurt/straat met de meeste punten gaat ervandoor met de   
  hoofdprijs een bbq-pakket ter waarde van € 250,-.

20.00 uur  Feestavond – Vrij vieren - CR Hofsteenge Grolloo
  We sluiten het SVF af met een knallend feest bij Hofsteenge Grolloo met muziek van Xclusive   
  in de grote zaal en Koos Darwinkel in de voorzaal. Hier gaat ook de strijd tussen de 
  buurten/straten nog even verder. 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om eenieder die zich belangeloos heeft ingezet om het SVF tot 
een succes te maken hartelijk te danken.

Tot vrijdag!

Feestelijke groet,
Organisatie SVF
www.schoolenvolksfeest.nl 
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Vrijheid een Feest
voor iedereen

SCHOOL- EN VOLKSFEEST



 
 
 

 

 

Het SVF wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 
Administratiekantoor SLS - Autoservice Lunsing - Bij Ot & Sien 
Boerhaarshoeve - Boermarke Grolloo - Bouwservice Albert Jansen -
Bungalowpark Boerhaarsveld - Camping De Warme Bossen - 
CR Gerrie - CR Hofsteenge - De Lindenhof - De Strubben - 
Dierenartspraktijk Het Drentse Hart - Eetcafé Hegeman - E. Hadders 
Grondverzet - Eva Kingma - Gemeente Aa en Hunze - Hadderingh 
Fotografie - Heling & partners - Herberg De Loohoeve - 
Huisartsenpraktijk Schoonoord - Impuls, Jeugdorkest Eigenwies -
Joytime - J-Sketch - Katrien Eggens Training & Organizing - 
Landgoed De Berenkuil - Lange Muur -  Manege Knollegruun - 
Melktap Grolloo - Muziekvereniging Crescendo - Oudervereniging 
De Drift - Orion - Papier-Store - Rabobank, SGO Grolloo - Siepel 
Borger - Stichting Het Markehuis - Supportersvereniging SGO - 
Techniko  
Téja Venema mobiele medische pedicure - Tuinbeeldenboerderij 
Schoonloo - Vereniging voor Volksvermaken Grolloo - 
Vriendenkring - Welkoop - Wendelien Images. 
 
 



Openingslied School- en Volksfeest
Tijdens de opening van het School- en Volksfeest (SVF) zingen de basisschoolkinderen samen 
met het gemengd koor Vriendenkring het lied ‘Grolloo’. Ze worden daarbij begeleidt door 
jeugdorkest Eigenwies. 

Een aantal oudere inwoners zal het lied wellicht 
herkennen. Eind jaren ’80 tijdens een jubileum van 
Crescendo werd het idee opgevat iets speciaals te 
doen. Er werd geopperd om een heuse revue op te 
voeren voor- en door de mensen uit Grolloo en 
omstreken. Via via werden de heren Struik en 
Huizing benaderd. Deze hadden ervaring met het 
schrijven van tekst en muziek voor een revue. Zo is 

ook het lied Grolloo ontstaan wat in deze revue te 
horen was. Een lied waarin weemoed en nostalgie 
doorklinken en er oog is voor de prachtige 
omgeving. Hieronder vindt je de tekst van dit 
bijzondere lied. Het refrein ligt gemakkelijk in het 
gehoor en is daardoor makkelijk mee te zingen. Je 
wordt dan ook van harte uitgenodigd om met ons 
mee te zingen. Tot ziens bij de opening van het SVF.

Grolloo

Couplet 1
Daor tussen velden en wegen
Lig een dörp zo wonderschoon
Deur es en bossen omgeven
Dat is het dörpie waor ik woon.
Daor woont nog vrund'lijke mensen
't Is het volk waor ik - van hol
'n Betere stee ku'j niet wensen
Dat is mien mooie dörpie Grol.

 Refrein
 Waor brem en bekketrekker gruit
 Honderddoezend mooie bloumen bluit
 Dat is mien Grollo, mien Grollo
 Dörp waor ik van hol.
 Waor zoveul mooie plekkies bint
 Die je anders bijna nargens vindt
 Dat is mien Grollo, mien Grollo
 't Mooist van allemaol.

 
Couplet 2
Ver van 't lawaai van de steden
In een landschap roem en stil
Dörp oet het grieze verleden
Waor ik zo graog wonen wil.
Waor nog de kerk en de toren
Tussen aole hoe- zen staon
Waor ik as kind bin geboren
Daor wil ik nimmer meer vandaon.

 Refrein
 Waor brem en bekketrekker gruit
 Honderddoezend mooie bloumen bluit
 Dat is mien Grollo, mien Grollo
 Dörp waor ik van hol.
 Waor zoveul mooie plekkies bint
 Die je anders bijna nargens vindt
 Dat is mien Grollo, mien Grollo
 't Mooist van allemaol.

Feestelijke groet,
Organisatie SVF
www.schoolenvolksfeest.nl 
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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

ADVERTEREN?
Neem contact op.



 

 


