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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”

“Bramen – daar was het een 

goede zomer voor”

Erik Poelman 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Domotica in Grolloo - thuistechnologie

Domotica in Grolloo - thuistechnologie

Voor inwoners: Die zich bezighouden met ‘naoberschap’ 

en Dorpszorg, en nieuwsgierige Groller die benieuwd zijn 

naar hoe domotica het leven kan verrijken. 

Onbezorgd leven in Grolloo 

Wie wil dat nou niet? Onbezorgd kunnen leven in het dorp 

en je comfortabel voelen in relatie tot jouw woonsituatie. 

Daarover gaat Domotica in Grolloo, maar dan met een 

technologisch tintje. 

Technologische foefjes kunnen je leven ook leuk 
maken. Bij veel mensen gaat het nog duizelen als het 

woord ‘domotica’ valt. Wat houdt dat in en het is toch 

prima zo? Ik hoef niet zo nodig met allerlei technische 

foefjes om te leren gaan, zal je misschien denken. 

Toch zal het je verbazen hoe prettig het is als je gebruik 

kunt maken van de techniek, haast zonder dat je het 

doorhebt. Ik leerde dat technologie ook leuk kan zijn. 

Ik kreeg een automatische sleutelhanger, hier: ‘jij raakt 

altijd je sleutels kwijt’. Zelf had ik er nooit aan gedacht om 

zoiets te gebruiken. Maar het werkt verrassend goed. Met 

deze supersonische sleutelhanger scheelt het mij 

urenlang zoekwerk naar mijn sleutelbos. Want: het

 apparaatje met sensor leidt mij binnen een paar tellen 

naar de sleutels die onder de bank waren gevallen. 

Nou daar gaat het tijdens dit project dus over. Zonder 

veel extra moeite helpt domotica je om energiezuiniger, 

comfortabeler en veiliger te leven. 

Domotica in Grolloo 
Grolloo Zorgt doet mee aan het programma Vitale 

Dorpen. En door domotica in het dorp te introduceren, 

hoopt zij dat mensen nog langer en met plezier z

elfstandig in Grolloo kunnen blijven wonen. 

Hier en daar met een beetje extra technologische hulp. 

Gedurende een half jaar zullen inwoners die nieuwsgierig 

zijn naar wat Domotica kan doen, gevraagd worden om 

mee te helpen het thema in Grolloo toegankelijker te 

maken. Met wat extra ondersteuning van 

procesbegeleider Daphne Wiebing (bekend van de BOKD) 

werken we met dit project toe naar een koppeling tussen 

behoeften van inwoners en middelen die een oplossing 

bieden voor jouw behoefte. Hoe dat eruit komt te zien, 

dat bepaal jij als inwoner. Intussen hebben een aantal 

dorpsgenoten ons laten weten bereid te zijn om met ons 

mee te denken. Denk jij bij het lezen van dit verhaal ‘goh, 

interessant, daaraan wil ik wel meewerken’, laat het ons 

weten. We kunnen zeker meer meedenkers gebruiken. 

Informatieavond 26 september
Tijdens de informatieavond van 26 september 

introduceren we het project ‘Domotica in Grolloo’. We 

beginnen klein. Met jouw eigen woonkamer of die van de 

buren. Aan de hand van levendige voorbeelden laten we 

zien waar jij weleens tegenaan zou kunnen lopen. En hoe 

jij met een kleine technologische aanpassing toch wat 

meer gebruikersgemak kunt ervaren. 

Wil jij ontdekken hoe je veiliger, comfortabeler en leuker 

kunt leven met domotica? Kom dan naar de informatie-

avond van 26 september in Het Markehuis (aanvang 20:00 

uur; inloop vanaf 19:30 uur).

Voor informatie: 
Siny Vink (dorpscoördinator) 

Tel 06-36511015 E-mail: s.vink@impulsaaenhunze.nl

Daphne Wiebing (proces begeleider) 

Tel 06-40558614 E-mail: info@wiebingperspectief.nl

Bericht van Grolloo Zorgt.



COLUMN BAS LUINGE 

Voetbalclub Wespurt

Der weur vrogger wel is zegt dat Wespurt ooit een 
voetbalclub had hef. Ik geleuf 't niet. Mien vrouw 
en schoonfemilie komt der weg en ik heb ze nooit 
heurd over een voetbalclub. En as dat wel zo was, 
dan ha'k 't wel vernummen. Met naome op 
zundagaovend as ik in mien verkeringstied op 
de bromfiets hen Wespurt stoof. Mien anstaonde 
schoonfemilie zul, net as ik bij SGO, kepot wezen 
nao een verloren wedstried. Maor dat was nooit 't 
geval. Voetbal, daor hadden ze niks met. 

Op mien zwaoger nao, die hef nog een jaor of wat in 
't tweede elftal van Börger speuld, maor dat was 't 
dan ok. Nee, een voetbalclub hef Wespurt nooit had. 

Jaoren laoter zatten mien vrouw en ik an de kovvie 
bij oeze kennissen Henk en Jansje oet Börger. Wij 
hadden de kont nog maor amper an de stoel en 
Henk gaf mij 't maondblad De Zwerfsteen, van de 
historische vereniging Börger in handen. Wat lees 
ik daor op bladziede 12. Har Wespurt vroeger ook 
een voetbalclub? En wat deènk je, jao heur, het 
weekblad de Noord-Ooster meldde op 25 juli 1933, 
dat zundagmiddag te Wespurt ter gelegenheid van 
de opening van het voetbalterrein, de wedstried 
Wespurt- Grolloo wur speuld. Under leiding van 
scheidsrechter G. Vogelzang oet Börger. Wespurt 
wun met 6-1! 

Mij brak de klomp, ik kun 't niet geleuven en ik geleuf 
't nog niet. Ok Henk, toch een aolde Börgerder har 't 
stukkie lezen en kun 't, net as ik, der met de pet niet 
bij. 

Toen wij laoter op de dag weer in hoes wadden he'k 
daolijk mijn zwaoger oet Zwolle beld. Hie beloofde 
mij dat e wat aolde inwoners van zien leeftied, (dik 
in de tachtig) en nog woonachtig in Wespurt, 
vraogen zul of die hier wat van wussen. Zwaoger was 
der al rap achter. Diverse Westpurder kunden heur 
niet heugen dat der ooit een voetbalveld legen har, 
laot staon een voetbalclub. Jao, dan vraog je je of 
hoe de Noord-Ooster ooit an zo'n artikel kommen 
is. Of was toen ok al net as nou, da’j lang niet alle 
berichten geleuven kunt? Gao der maor vanoet daw 
der nooit achter komt of der een wedstried 
Wespurt-Grol speult is. 

Ik bin wel bliede, as ’t wel zo is, da’k in die tied niet 
met speuld heb. Verliezen met 6-1 van Wespurt, moe 
der niet an deènken.

Voetbalclub Wespurt
Column van de Week door Bas Luinge.



 

 

 

 

 

 

 



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

> Punten mee uit Friesland
> Volleybal programma
> Triathlon op Ameland

Punten mee uit Friesland
Alle teams van SGO mochten dit weekend spelen buiten de grenzen van Grolloo.

Voor de jo7 waren de wedstrijden in Westerbork. De 
voetballers moeten nog duidelijk wennen aan het 
voetbalspelletje. Als de tegenstanders groter, sterker, 
sneller en ouder zijn, is het voor onze kleine voetbal-
lers een hele strijd. De wedstrijdjes gingen zaterdag 
verloren, maar gelukkig scheen de zon. 

Jo10 zat in Beilen voor een wedstrijd tegen Fit Boys. 
Na een zwaar begin van de wedstrijd, tegen een erg 
sterke tegenstander, hebben de jongens zich goed 
hersteld. Goed blijven vechten. Helaas toch verloren 
met 11-3. De penalty’s daarna dik gewonnen! Com-
pliment voor de inzet. 

JO11 mocht hun eerste competitiewedstrijd starten 
tegen en in Oosterwolde. 
Wat er deze week tijdens de training is geoefend za-
gen we direct bij aanvang van de wedstrijd terug. De 
jongens en meiden tikten de bal goed en mooi naar 
elkaar over waardoor de eerste kansen al vlot gecre-
eerd werden. Na 10 minuten kwam SGO terecht op 

een 0-1 voorsprong en gingen de rust in met 0-4. 
Ook de tweede helft was SGO de sterkere ploeg en 
ze bleven ondanks dat de vermoeidheid opspeelde 
strijden en verlieten bij het eindsignaal juichend het 
veld met een terechte overwinning van 1-7. 

Programma aankomende week: 
Donderdag 
18.30 uur: SGO jo11 – Fc Assen 

Zaterdag 
9.00 uur: Beilen – SGO jo10 
9.00 uur: Smilde ’94 – SGO jo7 
  SGO jo7 – Makkinga 
  SGO jo7 - Oosterwolde 
10.30 uur:  LEO Loon – SGO jo11 



Volleybal programma
Programma:

Quinto HS 2 - S.G.O. HS 1
Datum:   13-09-2022 - 21:00
Lokatie:  Borkerkoel, Westerbork
Vertrek:  
Vervoer:
----------------------------------------------------------------------
S.G.O. DS 1 - WIK Bovensmilde DS 1
Datum:   16-09-2022 - 19:30
Lokatie:  Markehuis, Grolloo
Aanwezig:
Scheidsrechter:  E Lensing
Zaaldienst:  S.G.O. HS 2
Kantine:  S.G.O. DS 1
----------------------------------------------------------------------
S.G.O. HS 2 - Sudosa-Desto HS 7
Datum:   16-09-2022 - 21:00
Lokatie:  Markehuis, Grolloo
Aanwezig:
Scheidsrechter:  Folkert
Zaaldienst:  S.G.O. DS 1
Kantine:  S.G.O. HS 2
----------------------------------------------------------------------

Sudosa-Desto JC 2 - S.G.O. XC 1
Datum:    17-09-2022 - 09:00
Lokatie:   Sporthal Olympus,  
    Assen
Vertrek:
Vervoer:
----------------------------------------------------------------------
Flash/Veendam JB 1 - S.G.O. XB 1
Datum:    17-09-2022 - 10:00
Lokatie:   Parkstadhal, 
    Veendam
Vertrek:
Vervoer:

Triathlon op Ameland
Op 10 september vindt de jaarlijkse triathlon op Ameland plaats, de Xterra Netherlands. 

Binnen de loopgroep van SGO hebben we een 
groepje die meedoet aan dit evenement. Ook 
Aaldert van der Tuuk en Jan Rijnberg behoren tot 
deze groep. De meesten lopen allemaal met veel 
plezier al jaren bij SGO en worden gedrild door 
Jan Vreugdenhil op de maandag in Grolloo en op 
de donderdag in Rolde door Henk Wiechers. Het is 
een hele gezellige loopgroep waar hard getraind 
wordt, maar ook hard gelachen wordt. Als iemand 
een blessure of iets dergelijks heeft, dan wordt daar 
aandacht aanbesteed en we gaan naast het lopen 
ook wel eens een dag of weekend weg. 

Ons triathlongroepje binnen de loopgroep houdt 
van een uitdaging en vindt fietsen en zwemmen ook 
leuk. We gaan dan af en toe trainen op het prachtige 
Gasselterveld. Zeger maakt dan een mooie route die 
afgesloten wordt door een gezellig samen zijn op het 
strand met drinken en zoete lekkernijen. Het 
hoogtepunt van al dat trainen is dit weekend op 
Ameland. 

    ...Lees verder >



Triathlon op Ameland
Op 10 september vindt de jaarlijkse triathlon op Ameland plaats, de Xterra Netherlands. 

We verblijven twee nachten in een mooi huis, 
vanwaar we ons voorbereiden op de wedstrijd, met 
lekker eten om koolhydraten te stapelen voor de 
wedstrijd. Dit jaar hebben Zeger, Annemieke, 
Aaldert en Betty de Full distance gedaan. Jan 
Berghuis, Lianne en Gerrit Jan deden de sprint 
afstand. Jan Rijnberg, Mariska en Kevin, Teja en 
Roeland hebben de estafette vorm gedaan. 

Iedereen heeft het volbracht onder prima 
omstandigheden, ondanks de mindere 
voorspellingen. Zeger eindigde als eerste in zijn
categorie en heeft een ticket bemachtigd voor het 
WK in Italië. Betty heeft een mooie derde plaats 
bemachtigd in haar categorie. 

We hebben de wedstrijd met een goed gevoel 
afgesloten en hebben al mooie plannen voor de 
volgende keer. 

De kers op de taart is aan het eind van de middag 
een heerlijke barbecue en aansluitend de bonte 
avond. Tijdens dit weekend zijn we erachter 
gekomen dat Teja van Drentsche dreuge worst 
houdt, dat het favoriete land van Betty Noorwegen 
is, dat Roeland een goede spelleider is, die de druk 
hélemaal niet opvoert en dat Gerrit Jan van een érg 
zacht gekookt eitje houdt. En nog veel meer 
eigenaardigheden, die we maar voor onszelf 
houden! Ik wil bij deze graag Annemieke en Zeger 
een pluim geven voor het organiseren van allerlei 
activiteiten binnen de loopgroep en voor hun 
betrokkenheid!



Stemmen kan vanaf 5 september tot en met 27 september 

Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw Crescendo & geweldig voor ons dorp 
Rabobank geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Zo kunnen wij sparen voor 
ons 100-jarig jubileum. Een spektakel en een feest van herkenning. Met niet alleen muziek 
van toen maar ook zeker met klanken van nu. Met een jeugdorkest dat uitpuilt van talent 
mogen wij onze handen niet alleen dichtknijpen maar ook voor klappen. Leerlingen die nog 
in de dop zitten die een groeispurt doormaken en een prachtig fanfare korps waar de leden 
er altijd zijn voor en met elkaar. Zo’n vereniging steun jij toch ook? 

Natuurlijk zijn er meer verenigingen in het dorp. Samen maken we het dorp sterker en 
leuker dus ook voor hen: steun de Groller verenigingen. 

Wij zijn er ook voor jou. 

Stem via de 
Rabo App of op 

rabobank.nl/ 
clubsupport 



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Stem op Markehuis bij Rabo clubsupport!
> NATUURKUNDE (door Jan Harbers)

Stem op Markehuis bij Rabo clubsupport!
Het Markehuis doet weer mee met de Rabo Clubsupport-actie. 

Geef je stem aan Het Markehuis, waarmee je een 
mooie bijdrage levert aan het doel van de actie. We 
zullen de opbrengst gebruiken voor het inrichten 
van de nieuwe entreeruimte van Het Markehuis. Een 
mooi doel, waar we allemaal weer veel plezier aan 
kunnen hebben!

Zoek op: Markehuis Grolloo of via onderstaande link:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/
club-overzicht/clubdetail?id=257377

Dank voor je stem en je bijdrage!

Dagelijks Bestuur Stichting Het Markehuis Grolloo
Ina Reinders, secretaris

NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
Oog.

Lèest was ik argens en gung ’t gesprek over een 
staaroperaotie. Thuus googelde ik nog even en 
bedacht dat daor nogal wat natuurkunde bij komt 
kieken. Eerst wat meer over ’t oog.

Kieken
Um een ding te zien mot der licht van dat ding in je 
oog kommen. 

Dat licht giet eerst deur je hoornvlies, dan via de pu-
pil deur de ooglens en dan valt het op het netvlies. 
Daor ontstiet zo het beeld van dat ding. De oogze-
nuw gef dat deur an je harsens.

Pupil
Um te zörgen daj niet te veul of te weinig licht op het 
netvlies kriegt hej een pupil. 

As der weinig licht is, wordt je pupil groot. Dan kuj 
toch nog goed zien. As der veul icht is, wordt de 
pupil kleiner. Dan kriej niet te veul licht op het net-
vlies.



NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
Oog.

Accomoderen
Bij een verrekieker moej scharpstellen, de lens wat 
naor veuren of achtern drèeien. 
Een oog mot ok scharpstellen veur een helder beeld 
op het netvlies. De ooglens wordt niet verzet, maor 
veraandert van vörm. De lens wordt boller aj dichtbij 
kiekt en aj in de verte kiekt, wordt e wat platter. Dat 
boller maoken nuumt wij accomoderen. Aj older 
wordt giet dat accomoderen minder goed. Dan bej 
een leesbril neudig.

Bijziendheid
Ene die dingen dichtbij goed kan zien, maor in de 
varte niet, die is bijziend. De ooglens bundelt het 
licht te stark.

Met een bril of ooglenzen met een holle (of 
negatieve) lens kuj dan weer scharp zien.

Verziendheid
Ene die dingen in de varte goed zöt, maor dichtbij 
niet, die is verziend.

Bij verziendheid helpen bolle (of positieve) lenzen 
um het beeld scharp te kriegen.

Meugelijk dak een volgende keer over de staaropera-
otie schrief.



  
Samen vieren we de winst! 
Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van 
onze winst in lokale clubs en verenigingen.  
 
Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de 
regio. Als SGO doen wij dit jaar natuurlijk ook weer mee aan Rabo 
ClubSupport! Dit jaar willen we de buitenberging gaan opknappen en de 
buitenbar gaan realiseren. 

 

En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? 

 

Kijk dan snel op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

Zorg daarom dat je lid bent van de Rabobank zodat je kunt stemmen vanaf 
5 september. Lid worden 
 

 

Lid worden 
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 
september stemmen op onze fantastische 
club SGO. Ben je nog geen lid van de 
Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap 
aan, zodat je straks jouw stem uit kunt 
brengen. 

 



 

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



 

 


