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Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

De Beever Creek Campplace,

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

niet alleen voor trappers en

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

pelshandelaren.

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.

CONTACT
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
Davina Roosien | Supportersvereniging
supportersvereniging@sgogrolloo.nl
Markehuis | Clubhuis • sportzaal • velden
De Pol 4 Grolloo
0592-501307

PERSONEN

Volleybal
Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl

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

Eddy Barelds
volleybal@sgogrolloo.nl
06-46386645

Rick Tjassens | Senioren
seniorenvoetbal@sgogrolloo.nl

Erik Poelman
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326

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

Gymnastiek
Albertien Jansen
gymnastiek@sgogrolloo.nl
06-30091547
Ilse Zinger
gymnastiek@sgogrolloo.nl

Loopgroep
Teja Venema & Kristian Maters
loopgroep@sgogrolloo.nl

Fitness
Roelof Dilling & Kirsten Rosien
fitness@sgogrolloo.nl
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Van de bestuurstafel

> Blues verbindt

Blues verbindt
Het was een verrassend bericht in 2019: de vijfde en laatste editie van het HIBF
in 2020 zal 3 dagen duren.
Drie dagen, waarvan 2 volledige werkdagen… Dat

Onze vaste en nieuwe vrijwilligers beleven er

wordt een uitdaging om vrijwilligers te werven voor

duidelijk plezier aan. Dat merk je aan de goede

de op- en afbouw en voor het regelen van het

sfeer, de fantastische anekdotes tijdens de nazit, de

verkeer in en om Bluesvillage Grolloo en het

foto’s en verhalen op social media. Maar ook aan

parkeerveld achter het festivalterrein. Corona

het feit dat sommigen zich spontaan beschikbaar

zorgde voor uitstel, maar geen afstel gelukkig.

stelden om de volgende dag ook weer bij te
springen. ‘Ik ben toch in het dorp, kan ik nog iets
doen?’ hebben we vaak gehoord. Dinsdag was het
kil en bewolkt en woensdagavond viel de regen met
bakken uit de lucht, maar het opbouwteam ging
dóór.

Om verschillende redenen bleek het inderdaad
lastig om de planning rond te krijgen. Naast de
‘vaste ploeg’ uit Grolloo, meldden zich gelukkig ook
nieuwe vrijwilligers aan. Nieuwe bewoners uit Grolloo Zuid die tijdens het festival medebewoners uit
Grolloo Centrum of Grolloo Noord leerden kennen.
Maar ook andere dorpen waren vertegenwoordigd,

Tijdens het festival was het droog en soms scheen de

van Geeuwenbrug tot Sleen. Onze eigen Muziekver-

zon te fel, maar ook dat weerhield niemand om een

eniging Crescendo werd ingeschakeld en buurdorp

stapje harder te zetten. We hielden er een gezonde

Schoonloo leverde namens UNEA een aantal vrij-

kleur aan over. En dat 1 vrijwilliger zondagmiddag

willigers om SGO bij te staan in deze klus. En waar

nog even de vergeten hekken ging sjouwen terwijl

VV Rolde en Rolder Boys meestal tegen SGO strijden

het hele ‘zondagteam’ alweer met de beentjes

in de zaal of op het sportveld, stonden ze dit keer

omhoog in de zon zat, geeft maar aan hoe betrokken

naast elkaar op een post. Met succes, want op een

sommigen zijn. We zijn er trots op dat we dit weer

paar minder leuke posten na, hebben we de meeste

met z’n allen hebben gefikst.

posten kunnen bezetten en de bezoekersstroom in
goede banen kunnen leiden. Iets om trots op te zijn.
Blues verbindt.
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Blues verbindt
Het was een verrassend bericht in 2019: de vijfde en laatste editie van het HIBF
in 2020 zal 3 dagen duren.
Wist je dat onze vrijwilligers niet alleen parkeren
en verkeer tegenhouden of doorverwijzen? Nee, ze
waren dit keer ook hondenoppas, stelden kinderen
gerust die hun ouders kwijt zijn, hielpen laveloze
mensen veilig over te steken, controleerden of er
nog enig leven zat in festivalgangers die naast een
bushokje lagen te slapen (‘zijn arm beweegt, dus
het leeft’), bemiddelden tussen echtparen,
haalden vergeten sleutels uit het slot zodat het
vervoermiddel na afloop nog op de plek stond en
wezen op de lichten voor een veilige reis naar huis.

En trots zijn we op het feit dat onze vrijwilligers,

Trots dat bezoekers ons – ondanks het bericht over

inclusief die namens de andere verenigingen

de annulering van het optreden van Beth Hart – die

meehielpen, weer hebben aangegeven dat ze

avond toch nog bedankten voor onze inzet.

komende editie graag weer helpen. Dat maakt het

Sommigen stapten er speciaal voor uit de auto.

voor ons, Hilbert en Annemay, weer leuk om ook
volgend jaar te zeggen: we gaan er weer voor en dat
doen we graag ook met jullie. Blues verbindt.

Aallien, Ada, Albert Jan, Albertien, Alexander, Alie,
En hoe leuk is het om te constateren dat onze

Alien, Aline, André, Andries, Angela, Aniek, Annelies,

vrijwilligers vele malen beter zijn in het

Annemieke, Annet, Arend, Arjan, Arjen, Bas, Ben,

verkeerregelen en parkeren dan de professionele,

Berend, Bert, Carla, Christina, Corine, Corry, Diana,

betaalde verkeerregelaars .

Dieny, Durk, Edith, Egbert, Egbert, Eldina, Emke,

Trots zijn we ook op ‘buslijn 21 Grolloo’ en de

Eric, Erik, Erwin, Esther, Folkert, Frank, Frank, Frank

samenwerking met de buschauffeurs en met de

Jan, Frederiek, Ger, Gerrit, Greetje, Harrie,

campings die trekkertrams (of voor de liefhebber:
tractor trams) hebben ingezet om hun bezoekers te
vervoeren. Fijn dat dit zo gesmeerd verliep.
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Blues verbindt
Het was een verrassend bericht in 2019: de vijfde en laatste editie van het HIBF
in 2020 zal 3 dagen duren.
Henriëtte, Hilda, Hiske, Ilse, Ina, Ina, Ineke, Jan, Jan,

Siemen, Siny, Siska, Thomas, Tim, Tjitske, Trea,

Jan, Jan, Jan, Jan, Jan Dick, Janette, Janine, Janke,

Tuija, Wessel, Willie, Wilma, Wilma, Wim, Yvette en

Jannie, Jans, Jeroen, Jolanda, Jolanda, Jonah, Jorn,

Zeger: Jullie waren fantastisch, enorm bedankt

Judith, Kirsten, Klaas, Kristian, Leon, Lone, Luuk,

voor jullie inzet!

Mans, Margreet, Margriet, Marieke, Marit, Marja,
Mark, Marnick, Martin, Maud, Michel, Mirko, Niek, Pe-

LekkerMakkelijk en Hofsteenge&medewerkers: dank

ter, Piet, Richard, Rick, Riekje, Roelof, Ronald, Rudie,

voor de fantastische catering!

Rutger, Sabine, Sander, Sander, Sandra, Sarah,

BEDANKT namens het Holland International Blues Festival 2022
De 5e editie, het waren 3 geweldige festivaldagen! Dank aan iedereen voor jullie inzet!
Blije artiesten, genietend publiek en een heel

https://dvhn.nl/cultuur/Dag-1-van-het-Holland-In-

tevreden organisatie!

ternational-Blues-Festival-Grolloo.-Dit-zijn-de-fotos-27749338.html

Tot volgend jaar, 9 en 10 juni 2023.

https://www.facebook.com/HollandBlues

Hier nog wat links naar verslagen om na te genieten

Namens de organisatie,

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14729654/

Klaartje, Mark, Annique en Sem

in-beeld-het-holland-international-blues-festival

Holland International Blues Festival - Grolloo

COLUMN

EGBERT MEIJERS

Hulde

Hulde
Column van de Week door Egbert Meijers.
De tonen van het Holland International Blues

zijn afwezige ogen. Ik zag zijn schaamte en hij wist

Festival zweven nog rond in mijn gedachten als ik

dat ik het zag toen hij wegliep. Je maakt wat mee,

dit schrijf. ‘An aander kaant van ’t bos’, zeg ik

zo’n dag.

gekscherend tegen iemand die me vraagt waar ik in
Grolloo woon. ‘Vredenheim?’ ‘Nee’, zeg ik: ’Gasselte,

Met Hilbert reed ik langs de verkeersregelaars om

de luxe buitenwijk van Grolloo’. Ach, een beetje

water en etenswaren te brengen. Door mijn ervaring

humor maakt deze dag nog leuker. ‘Oh, maar wat

als hulpje bij de fietsenstalling aan de Hoofdstraat,

doe jij dan met zo’n hesje aan?’

weet ik nu hoe belangrijk dergelijke taken zijn. Je
bent namelijk ook gastheer/-vrouw en werkt mee

Zaterdag en zondag hebben Ina en ik even

aan de sfeervolle beleving voor de bezoekers van

meegeholpen als vrijwilliger bij het festival, als

het festival. Ambassadeur van en voor Grolloo ben

verkeersregelaar voor de hoofdingang en als

je, hoe ogenschijnlijk gemakkelijk en/of klein je taak

mede-opruimers op zondag. Kleine moeite.

ook is. Iedereen draagt in positieve zin bij aan het
alsmaar groeiende wonderbaarlijke imago van

We hebben genoten van de ontmoetingen met

Grolloo. Een plek waar je als bluesliefhebber

vrienden en bekenden. En ook met degenen die

geweest moet zijn. Een plek waar de recente historie

vragen hadden: waar Derksen woonde, waar je een

van Cuby & The Blizzards samengebald in het

pet kon kopen, of het C+B Museum ook geopend

museum én het festival, een nieuw hoofdstuk

was. Ook maakte ik een praatje met een 84-jarige!

historie toevoegen. Grolloo is ook de plek waar café

op zijn nieuwe Royal Enfield Classic motor, die uit

restaurant Hofsteenge, het Harry Muskeepad en zijn

Meppel was komen toeren. Hij was een beetje

borstbeeld bijdragen aan de mythe. Het ontwerp dat

korzelig omdat hij naar Grolloo kwam voor een

ik maakte voor de rotonde, met de twee silhouet-

kop koffie, maar nu in de rij moest staan voor een

ten van de gitaren van Eelco Gelling en Erwin Java

muntje. Helaas had ik geen muntjes, anders had ik

bovenop de ANWB wijzer, vult dat aan.

hem een kop koffie bezorgd. Ik wees hem de weg
naar Amen. Zover was het nog niet, zei de oude baas

Het festival is ook een reunie met oude bekenden.

met een grijns en reed jeugdig weg door de

Sommigen heb ik mede door Covid al in jaren niet

Voorstreek.

gezien. ‘Hoe is’t?’ en ja, dan zijn de reacties niet
alleen maar positief en optimistisch. Ook dat hoort

Een jonge vent opzij van de hoofdingang vroeg hoe

bij zo’n festival.

hij naar binnen kwam, omdat - zoals hij zei - zijn
vader binnen was met zijn toegangskaartje, telefoon en geld. Dat kwam me vreemd voor. Meld het
even bij de bewakers bij de ingang, die helpen je wel
verder, antwoordde ik en keek hem daarbij recht in
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Hulde
Column van de Week door Egbert Meijers.
En hoewel in het gedachtengoed van sommige

Voor de vrijwilligers - jong en ouder - en al het

politieke stromingen ‘cultuur’ niet gesteund hoeft te

personeel van organisatie, beveiliging, horeca enz.

worden, maakt dit festival overbodig duidelijk dat

die deze dagen keihard werken om de bezoekers te

die houding niets meer is dan een belachelijk

gerieven, neem ik mijn petje af. Hulde!

onzinnig standpunt. Alsof ‘hardwerkend Nederland’
geen behoefte heeft aan culturele ontspanning.

Het festival gaat ook volgend jaar door. Mijn vrouw

Cultuur, en dus ook muziek, brengt mensen bij

en ik hebben ons alvast gemeld als vrijwilliger. Voor

elkaar, zonder aanziens des persoons.

Grolloo, voor het publiek en vooral omwille van de
cultuur.

Dat staat kaarsrecht overeind en daarvoor mogen
we minstens één Grollooër en twee Curaçouënaars
dankbaar voor zijn.

ZOMERSTOP
Dinsdag 21 juni komt het laatste sportblad van dit seizoen uit.
Het eerste SGO Sportblad verschijnt op dinsdag 30 augustus.
Namens de redactie: een fijne zomervakantie!

ADVERTEREN?
Neem contact op.
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Expositie

Foto: Rudy Leukfeldt

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag
Tien jaar C+B Museum

Harry spreekt
Stap in de wereld
van Muskee

www.cubymuseumgrolloo.nl
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Uit het dorp

> Holland International Blues Festival 2022 te Grolloo
> Prachtig cadeau!
> Zangvereniging Vriendenkring on tour
> Buitenconcert Crescendo

Holland International Blues Festival 2022 te Grolloo
“Hij is eruit gegooid”. Een veel gehoorde opmerking deze dagen.
De muzikanten en publiek, waaronder veel

de good looking man King Solomon Hicks, Jools

dorpsgenoten, hebben het ervaren. Alle voorgaande

Holland met zijn orkest, die de hele “tent” aan het

jaren werden we door Johan Derksen, zoals we dat

dansen en zingen kreeg.

in Grolloo gewend zijn, welkom geheten en de
muzikanten en bands op zijn eigen wijze

Natuurlijk ook Erwin Java en Erwin Nyhoff die voor

geïntroduceerd. Dit jaar niets van dat alles. Zelfs

even de geest van Harry Muskee in Grolloo terug

geen dankwoord en uitnodiging voor het volgende

brachten. De organisatie kon na hun optreden dan

jaar. Gaat het de organisatie en financiers dan alleen

ook niets anders kenbaar maken dat er in Grolloo

maar om geld en hun ego. Ik vond, en velen met mij,

een vervolg komt, in plaats van ergens in een hal of

het tonen van enige minachting voor je publiek en

op een weiland in het westen van het land.

zeker voor de muzikanten.
Toch voelde het dit jaar anders dan de andere jaren.
En dan Danny Vera. Hij vertelde nog even fijntjes dat

Daarom bij deze de vraag aan MOJO, de heren

wij en hij hier niet hadden gestaan zonder Johan

Lagendijk, Elias en Johan om door “ de ramen in

Derksen. Met dank aan “de snor”. Een geweldige

de ogen” heen te kijken en het geschil bij te leggen.

ovatie was het gevolg. Dat Berth Hart vrijdagavond

Jullie hebben Grolloo en Blues - minnend Nederland

niet kon optreden was voor velen een grote

de afgelopen jaren zoveel moois en goeds gebracht.

teleurstelling.

As Walter Trout sad : “There is enough shit into this
world and we love to be here”.

Een crime voor de organisatie die met een creatieve
oplossing kwam. Het publiek dat huiswaarts ging,
heeft wat gemist. Degene die bleven werden
getrakteerd op een uur durende fantastische
jamsessie en wervelende improvisaties van Mike
Zito met Kat Riggins en Christone “Kingfish”Ingram.
Topmuzikanten die eerder die dag al optraden en
elkaar muzikaal moeiteloos wisten te vinden. Dit
getuigd maar weer eens dat niet de eerste de beste
naar Grolloo komen. Ik heb vooral ook genoten van:
Danielle Nicole met een geweldige stem. Wat ben je
dan gezegend met zo’n gitarist en drummer,

Een Blues - liefhebber uit Vredenheim

Prachtig cadeau!
Geertje is binnenkort jarig. En wat moet je een vrouw geven? Dat is altijd een probleem.
Een bloemetje is wel aardig maar toch ook wel een

beledigen en probeerde zich uit deze situatie te

beetje afgezaagd. Bovendien was Geertje niet zo’n

redden en zei: “Wij vinden hem wel mooi, maar de

“bloemenkont”, dus besloten Marchie en ik, als goeie

vaas dient hier als lokkertje. Daar komen de mensen

kennissen van Bas en Geertje om naar iets anders uit

op af. Dat doen we wel vaker met mooie spulletjes.”

te kijken.

Marchie zei nog: “Maar als er dan een koopman voor
komt. En als er goed geld voor wordt geboden?” Bas

Een paar weken voordat wij op de verjaardag

kwam zijn vrouw te hulp en zei daarop: “Wij zeggen

gingen, waren wij op vakantie in Duitsland. We

dan altijd dat het verkocht is en de koper het zo op

struinden wat door één van de grotere plaatsen en

komt halen. Nee dat gaat altijd goed. De vaas blijft

bekeken de winkels. Marchie zegt tegen mij “Laten

bij ons.”

we kijken of we hier wat voor Geertje kunnen
vinden, die is binnenkort jarig. Er zal hier of daar

Wij praten nog even door en vervolgens gaan

best wel wat leuks te vinden zijn. Laten we kijken

Marchie en ik weer verder. Marchie is nog wel meer

naar een bloemenvaas, die komt altijd van pas”. Heel

dan een beetje kwaad in de kop, want ze was er

snel vonden wij een erg mooie vaas. Een bijzonder

helemaal niet gerust op en bleef nog wat tegen mij

model in mooie opvallende kleuren. Wij dachten dat

mopperen.

Geertje dat zeker mooi zou vinden, zij houdt wel van
iets aparts. De prijs was redelijk, voor Geertje

In de kraam op de rommelmarkt was de rust weer

hadden wij ’t ook wel over en daarom inpakken,

enigszins teruggekeerd. “Nou”, zei Geertje, “daar

betalen en meenemen.

konden we ons ternauwernood uit redden. Wie kon
nu bedenken, dat zij hier een kijkje komen nemen

Bij haar verjaardag gaven wij Geertje dit cadeautje.

en dan juist die lelijke kitscherige rotvaas zien staan.

Ze liet merken dat ze de vaas erg mooi vond. Het viel

Was ook wel stom om zo’n opvallend ding mee te

Marchie wel op dat ze de vaas later niet bij haar in de

nemen naar deze markt. Laten we de vaas maar

kamer zag staan.

snel in de doos doen en de eerste jaren er niet meer
uithalen, anders krijgen we grote trammelant.”

Een paar maand later waren Marchie en ik op een
rommelmarkt hier ergens in de omgeving. We

Drents of Nederlands??

liepen alle kraampjes af en wie troffen we daar?

In het Drents of in het Nederlands schrijven. Het

Ja hoor, Bas en Geertje achter een tafel met

bovenstaande verhaal heb ik bewust in het

rommelmarktspullen. Even praten en toen viel het

Nederlands geschreven, hoewel ik het ook graag in

oog van Marchie op een bijzondere vaas middenin

het Drents had gedaan. Wij willen met het

de kraam. Verdorie dit lijkt die mooie vaas wel die ze

sportblad graag iedereen bereiken en we willen dat

pas geleden als cadeau hebben gegeven. Zegt Mar-

onze eigen Nedersaksische taal, het Drents, ook

chie meteen: “Wat is der mis met die vaas? Vinden

behouden blijft. Wat is de juiste aanpak, wat stellen

jullie em niet mooi en dat je hem hier weer van de

onze lezers op prijs?

hand doet?” Geertje schrok zich lam en kon wel door
de grond zakken. Verdikkeme had Bas die vaas der
toch bij gezet? Ze wilde Marchie niet
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Prachtig cadeau!
Geertje is binnenkort jarig. En wat moet je een vrouw geven? Dat is altijd een probleem.
De één zegt ‘als in het Drents wordt geschreven,

de voorkeur van onze lezers! Laat het weten aan

lees ik het niet’ en van een ander horen we ‘doe

Roelof Dilling (rdilling@kpnplanet.nl) of Siny Vink

maor in Drèens, dat leest zo mooi’. Wij horen graag

(s.vink@impulsaaenhunze.nl)

Zangvereniging Vriendenkring on tour
Donderdag 16 juni is onze laatste zangdag voor de vakantie.
Deze keer zingen we niet om 8 uur in het Markehuis,

zin in een terrasje pakken om die tijd? Kom gezellig

maar doen we een paar terrasjes aan. Om een uur

langs en luister naar ons vernieuwde repertoire en

of half 4 nemen we een terrasje bij Restaurant

maak kennis met onze nieuwe dirigent.

Hofsteenge. Daarna vertrekken we naar het terras
van restaurant Heegeman. En zijn we bij de start van
de Wandel4daagse in Schoonloo.
Bij beide locaties gaan we een paar gezellige
nummers zingen. Bent u in de buurt of hebt u ook

Buitenconcert Crescendo
De Blues verlaat net ons dorp maar muziek is er altijd!
Woon dit concert woensdag live bij. Middenin

Seashore”, “C.C. Rider”, “Carnaval de Paris” & “Bella

Grolloo op het Brinkje tegenover CR Gerrie speelt

Ciao”. Dit concert is als voorbereiding voor het

Crescendo om kwart voor 8 de muziek van de hemel.

concours op Borkum. Jij bent dus woensdag de jury

Geniet gratis van onder andere “Dancing on the

en het publiek tegelijkertijd.

MUSICAL
GROEP 7&8

DINSDAG 12 JULI
Aanvang: 19:00 uur
Hofsteenge Grolloo
(zaal 18:30 uur open)

• 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

ADVERTEREN?
Neem contact op.

