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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”

“Haantje op de kerktoren 

van Grolloo”

Erik Poelman 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326
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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Bieb Markehuis

Bieb Markehuis

Vanaf 19:30 uur zijn onze vrijwilligers aanwezig voor 
uitleen van de boeken.

Lekker dichtbij en de keuze is reuze!

Van harte welkom elke donderdagavond vanaf 19:30 
uur in Het Markehuis.

Samen maken we onze dorpsbieb tot een succes!!

Elke week op donderdagavond is onze 
dorpsbieb in Het Markehuis geopend. 

advertentie

Téja Venema
Gediplomeerd medisch pedicure

       06 227 396 66
       info@tejavenemapedicure.nl
       www.tejavenemapedicure.nl

Wandelgroep “De Eekhof” organiseert deWandelgroep “De Eekhof” organiseert de

“14e Herfstwandeling”“14e Herfstwandeling”

voor wandelaars en nordic-walkersvoor wandelaars en nordic-walkers

op zondag 9 oktober 2022 te Ekehaarop zondag 9 oktober 2022 te Ekehaar

Start vanaf dorpshuis “De Eekhof” aan de Oal Diek 3 te EkehaarStart vanaf dorpshuis “De Eekhof” aan de Oal Diek 3 te Ekehaar

Afstand StarttijdAfstand Starttijd

10 km/15 km 09.00 tot 13.00 uur10 km/15 km 09.00 tot 13.00 uur

20 km/25 km 09.00 tot 12.00 uur20 km/25 km 09.00 tot 12.00 uur

Organisatie: Wandelgroep “De Eekhof”. Website: www.wandelgroepdeeekhof.nl Organisatie: Wandelgroep “De Eekhof”. Website: www.wandelgroepdeeekhof.nl 
Informatie op tel.nr. (0592) 389210 of (0592) 389270 of e-mail: info@wandelgroepdeeekhof.nlInformatie op tel.nr. (0592) 389210 of (0592) 389270 of e-mail: info@wandelgroepdeeekhof.nl



COLUMN JAN HARBERS

Column an de hand van de Troonrede

Veurige week was ’t prinsjesdag. As 
collumnschriever was ik extra beneid naor wat 
Willem Alexander over ‘Cultuur’ zul zeggen. Dit 
körtste underdiel van de hiele rede begunde met de 
opmarking dat plannen vaok in geld, ciefers en 
jaortallen oetdrukt wordt, maor dat het in wezen um 
de kwaliteit van de saomenleving giet. Kiek, zuks 
daor hej wat an. Of toch niet?
Nee, dan de lèeste woorden: “... cultuur 
confronteert, maakt moeilijke zaken bespreekbaar 
en verbindt mensen.” Daormet leg Willem Alexander 
de lat veur een columnschiever best hoog. Ik zal een 
poging waogen.

Confronteren. Umgedraaide vlaggen in de 
openbaore ruumte. Ik begreep dat oes 
gemientebestuur niet direct ingriepen wol. Ze hebt 
contact opneumen met de boeren en in goed 
overleg is der - zo heb ik ‘t teminnen heurd - 
ofspreuken dat de boeren de vlaggen in de 
openbaore ruumte veur 15 september weghaolen 
zult. Ik was dik tevree over dizze anpak van Aa en 
Hunze.
Dat gung nao 15 september over in teleurstelling. 
In Rolde waren de vlaggen van de lanteernpaolen 
haold, maor in Groll bleven ze hangen. Waorum? 
Ofspraok is toch ofspraok?
En nao zun overleg moet de gemeente toch zörgen 
dat ofspraoken naoleefd wordt? Een overheid die  
ofspraoken lat verslonteren, verdöt kwaliteit van de 
saomenleving.

Zaken bespreekbaar maken. Nao de troonrede 
kregen we debatten in de Kaomer, stukken in de 
kraant, gesprekken an de keukentaovel en in de 

kroeg. Het was niet best. Crisissen bij de vleet, maor 
oplössingen? Ho maor! Overal ko’j ’t heuren: Dizze 
regering regeert niet, ’t is enkel reageren en dat 
miesttied nog te laot ok. 
Toch hef een meerderheid van dat klaogende volk 
stemd op de partijen die diel oetmaokt van de 
regering. Bent die allemaol van mening veraanderd 
of duurt ze dizze regering niet te verdedigen? En 
mensen die aans stemt hebt, zegt die het ok as ze 
iets wal goed vindt? En weet ze bij wat ze niet goed 
vind ok hoe of ‘t beter kan? Bij ‘stuurlui an wal’ is der 
nog gien personielsgebrek.

Mensen verbinden. Een paor daogen veur de 
troonrede heul Aa en Hunze neijaorsreceptie. In De 
Schakel las ik over börgmister Anno Wietze 
Hiemstra zien toespraok. “Of de discussie nu over 
het coronabeleid, de opvang van asielzoekers, 
stijgende prijzen, het klimaat of het stikstofdebat 
gaat: de tegenstellingen worden groter, de nuance 
lijkt te verdwijnen. ... Het is zwart of wit, goed of 
fout.” Anno Wietze zöt ok aander ontwikkelings: de 
pandemie die mensen verbund, naoberschap nei 
leven inbleus. “Het is aan ons om te kiezen waar we 
voor willen gaan. Ik zou het wel weten. Ik denk dat 
de sleutel voor die keuze verbinding is. ... Het zorgt 
voor leefbaarheid, sociale binding en geeft smaak en 
kleur aan het leven ... .” Daor huuf ik niks an toe te 
voegen.

Wat zu’n zinnegie in de troonrede niet aal te weeg 
kan brengen. En nou maor hopen dat Willem 
Alexander bij ’t lezen van oes sportblad een beetien 
tevree is.

Column an de hand van de Troonrede
Column van de Week door Jan Harbers.



 

 

 

 

 

 

 



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

> SGO – Gymnastiek heeft goed nieuws!! 
> Volleybal uitslagen en programma
> Voetbal dit weekend
> Zoladstest loopgroep

SGO – Gymnastiek heeft goed nieuws!
Sinds vorige week wordt er weer gegymd bij SGO!

Daarvoor hebben we wel onze SGO gymdag 
moeten verplaatsen van de maandag- naar de 
woensdagmiddag. 

De gymlessen (sport en spel, apenkooi, dans, 
basketbal , tikkertje enz enz) worden gegeven door 
Demi Lunsing en Annemarie Berends. 

Er is helaas geen turnen. Daarom blijft SGO ook 
zoeken naar een gymleraar met deze bevoegdheid. 

De tijden zijn als volgt: 
14:15 tot 15:00 Gr 1 t/ Gr 3.
15:00 tot 15:45 iedereen tot 4 jaar ( iedereen die kan 
lopen mag meedoen)
15:45 tot 17:00 Gr 4 t/m Gr 8

We zijn super blij dat we weer gymlessen hebben 
sinds vorige week. 

Bestuur afd. gymnastiek
Albertien Jansen en Ilse Zinger

Volleybal programma
Komende wedstrijden 
Haulerwijk DS 1 S.G.O. DS 1 
Datum:   30-09-2022 - 19:15 uur
Locatie:  De Bongerd, Haulerwijk
Vertrek:  17:45 uur
Vervoer:  S.G.O. DS 1
----------------------------------------------------------------------
Sudosa-Desto HS 7 S.G.O. HS 2 
Datum:   30-09-2022 - 19:15 uur
Locatie:   Sporthal Olympus, Assen
Vertrek:  19:00 uur 
Vervoer:  S.G.O. HS 2
----------------------------------------------------------------------
S.G.O. XB 1  Pegasus XB 1
Datum:   30-09-2022 - 19:30 uur
Locatie:  Markehuis, Grolloo
Aanwezig:  18:45 uur
Scheidsrechter:  Gaastra, Wilko

Zaaldienst:  Pomp
Kantine:  Bleijinga
----------------------------------------------------------------------
S.G.O. HS 1  Fama HS 1
Datum:   30-09-2022 - 21:00 uur
Locatie:  Markehuis, Grolloo
Aanwezig:  20:15 uur
Scheidsrechter:  Weerd, Jan de
Zaaldienst:  S.G.O. HS 1
Kantine:  S.G.O. HS 1
----------------------------------------------------------------------
S.G.O. XC 1  Krathos XC 1
Datum:   01-10-2022 - 09:00 uur
Locatie:  Markehuis, Grolloo
Aanwezig:  08:15 uur
Scheidsrechter:  Schrotenboer, Jan
Zaaldienst:  Langelo
Kantine:  Bardie



Voetbal dit weekend
Verslag SGO JO-10 - Noordscheschut JO-10.

Het was een bewolkte morgen. Het gras was lekker 
nat dus we konden lekker slidings maken. De 
tegenstander was deze keer Noordscheschut. We 
wisten niet dat we deze wedstrijd konden winnen. 
Met André als scheids werd het eerlijk genoeg. Er 
werd goed gevoetbald door ons. De keeper had 
goeie reddingen, de verdediging wist de bal slim af 
te pakken en de bal naar voren te spelen. 

De aanvallers hebben mooie acties gemaakt en er 
werden veel doelpunten gemaakt. Precies toen ik in 
de aanval zat werd er afgefloten.

Einde wedstrijd. We hebben met 13-1 gewonnen.

Groetjes, Gert-Jan Oeben

Zoladstest loopgroep
De Zo-watte-test? Ja, je leest het goed: een Zoladstest.

Johan Boonstra van SportsVision heeft afgelopen 
maandag deze test afgenomen bij 14 hardlopers. 
Johan kan aan de hand van je hartslag en lactaat 
bepalen wat je trainingszones zijn. En dat kan je als 
hardloper weer gebruiken om te weten hoe hard je 
een 10km of 5km wedstrijd kan lopen. De hardlo-
pers moesten vijf keer vijf minuten hardlopen. Elke 
keer een beetje harder. Na elke ronde kwamen ze 
terug bij het centrale punt waar Aad Verheul klaar 
zat om de gegevens op te schrijven. Ook werd er na 
elke ronde een lactaatmeting gedaan. Lactaat is een 
stofje in je lijf dat je aanmaakt bij inspanning. Hoe 
hoger je lactaat hoe zwaarder je hebt gesport. Aan 
het einde van de vijf rondes moest je nog één keer 
op z’n aller hardst lopen. Ik was natuurlijk hartstikke 
nieuwsgierig hoe dat dan ging bij mij. Dus na elke 
ronde spiekte ik ook even op het briefje waar al mijn 
gegevens werden opgeschreven. Lactaat 1,2 en 
hartslag 143. Lactaat 3,7 en hartslag 155. Lactaat 8,0 

en hartslag 160. Lactaat 12,3 en hartslag 160. 
En zo ging het verder. Elke ronde harder. Johan 
gaat komende week alle resultaten van de lopers 
analyseren en heeft dan per loper een kort rapportje 
met de trainingszones. Het was leuk om te doen en 
ik ben benieuwd wat eruit gaat komen.



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Nieuwe beheerster Markehuis
> Daarde helft
> Koekoeksklok door Bas Luinge
> Najaarsconcert Crescendo XXL

Nieuwe beheerster Markehuis
Zoals bekend zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe beheerster, aangezien Ina Wobbes had 
aangegeven per oktober a.s. als zodanig te willen stoppen. 

We zijn blij jullie te kunnen laten weten dat we een 
opvolgster voor haar hebben gevonden. Hilda van 
der Sluis uit Assen zal het stokje van Ina overnemen. 
Zij is tot dusver werkzaam geweest in het onderwijs, 
maar gooit het roer om en gaat vanaf volgende week 
ons dorpshuis beheren.

Hilda heeft vorige week al even kennis gemaakt met 
het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en haar 
voorgangster en ze heeft heel veel zin in haar nieuwe 
uitdaging! Binnenkort zullen jullie haar dus kunnen 
tegenkomen in ons dorpshuis.

Hilda, we wensen jou heel veel succes en 
werkplezier in Grolloo!

Als Dagelijks Bestuur zullen we (in kleine kring) 
binnenkort vanzelfsprekend aandacht besteden aan 
het vertrek van Ina Wobbes. Ze heeft zich immers 
vele jaren op een prima wijze van haar taak 
gekweten! Ina, als schot voor de boeg: namens alle 
gebruikers en inwoners van Grolloo: heel hartelijk 
dank voor jouw inzet voor Het Markehuis! Hetzelfde 
geldt voor Johanna Enting; zij stopt als vaste 
vrijwilliger als ondersteuning voor beheer. Ook haar 
bedanken we voor hetgeen ze voor ons dorpshuis 
heeft gedaan!

Dagelijks Bestuur Stichting Het Markehuis Grolloo
Ina Reinders, secretaris

Daarde helft
Vrijdag 30 september is de laatste vrijdag van de maand. 

Tijd voor de ‘daarde helft’, onze dorpsborrel. Vanaf 
16.00 uur in café Hofsteenge. Tijd voor bijpraten en 

ongedwongen ontmoetingen. Elke keer weer 
verrassend gezellig. Iedereen is welkom!

Koekoeksklok door Bas Luinge
Bij de post, die ik gister oet de bus heul, zat een oetneudiging. 

Toen ik hum even laoter los heul, bleek 't te gaon um 
een reünie van de Bakkersvakschoel oet Grunning. 
Dree jaor he'k daor hen gaon en toen much ik mij 

een gediplomeerd Brood en Banketbakker nuumen. 
Een aovend laoter gung rond negen uur de tillefoon. 
Jan van Kampen oet Beilen an de lien, met de vraog 



Koekoeksklok door Bas Luinge
Bij de post, die ik gister oet de bus heul, zat een oetneudiging. 

of ik ok een oetneudiging kregen har van de Bakker-
vakschoel. Jan was in die tied een klasgenoot van 
mij en wij gungen aale daogen, Jan vanoet Beilen 
en ik vanoet Assen, met de trein naor Grunning. Wij 
hebt nog een toertie praot en an 't eind van 't ge-
sprek zee Jan, ik haol jou vrijdagaovend wel op, dan 
gaow mooi met oes beide in de auto hen Grunnig. 

Een week laoter was 't zo wiet, op naor Gruning. Ik 
har mien vrouw beloofd dat ik der um twaalf uur 
weer wezen zul. De reünie was hartstikke gezellig. 
Der was eten en drinken zat en daor moej zeker ge-
bruuk van maoken. Non bin'k niet zo'n grote drinker, 
maor ik betrapte mij der op da'k al hiel wat gerstenat 
naor binnen warkt har. Op een gegeven moment 
tikte Jan mij op de scholder en vreug of ik wel wus 
hoe laot as 't was. Verdorie mij ik was van zölf deur 
de gezelligheid de tied hielemaol vergeten. En ik har 
nog zo tegen mien vrouw zegt, da'k um twaalf uur 
weer in hoes wezen zul. 't Gevolg was dat Jan mij 's 
naachts um even veur dree uur bij hoes of zette.... 
met een best stuk in de kraog! 

Bij 't binnenkommen in hoes en deur lopend naor 
de kaomer, reup de koekoeksklok dree keer koek-
koek. Ik was bang dat mien vrouw dit zul kunnen 

heuren, en ik besleut um nog negen keer koekkoek 
te roepen. Ik was zo trots op mijzölf, en over mien 
gevatheid en 't idee um van gezeur of te kommen! 
Hiel veurzichtig leup ik de slaopkaomer in, trök mij 
oet en gung naost heur liggen en bedaacht mij nog 
even hoe loos ik wel niet west was.... 

De aandere dag tiedens 't mörgeneten vreug mien 
vrouw mij hoe laot a'k gisteraovond in hoes kom-
men was, waorop ik antwoordde da'k um 12 uur der 
weer was, zo a'k beloofd har. Zij vreug niks meer en 
gaf zölfs de indruk mij te geleuven. Gelukkig daach-
de ik... daor kom ik mooi met vort. 
Nao een lange stilte zee zij: “Wij moet toch is een 
keer kieken naor een nije koekkoeksklok!” ''O jao...” 
reup ik... “waorum?'' 
''Nou... vannaacht reup de klok dree keer koekkoek 
en daolijk daornao shit, shit. Toen reup e nog veer 
keer koekkoek...... toen gaf hij over in de hal..... reup 
weer dree keer koekkoek... scheut in een slappe 
laach en weer reup hij koekkoek.....leup naor de 
kaomer, trapte op de kat, veul over de kraantebak, 
kwam naor de slaopkaomer, nustelde zuch naost mij 
in bedde, dan nog een leste koekoek, leut een dikke 
scheet en veul in slaop. 
Deenk jij ok daw een nije klok anschaffen moet?'' 

De jonge muzikant
Eerste keer.

Voor alles is een eerste keer. Dat geldt ook voor het 
beleven van muziek. De een luistert ernaar en de 
ander maakt het. De een zingt onder de douche, 
de ander voor heel veel mensen. Negen van de tien 
zijn begonnen op de blokfluit. Dat is vaak de eerste 
aanraking met zelf muziek maken.

Timing is alles
Crescendo biedt kinderen vanaf groep 4 van de 
basisschool de kans om zich te ontwikkelen op het 
muzikale vlak. De kleine breintjes die de stukjes van 
de puzzel beginnen te leggen. Wat is een noot, waar 
staat die op de notenbalk en hoe klinkt die? En wat 
als ik langer blaas, dan is het een langere noot, ziet 
die er dan ook anders uit?



De jonge muzikant
Eerste keer.

Jij kan het!
Een blokfluit, een boekje en een standaard. Verder 
heb je zelf alles in huis om muzikant te worden. Je 
zet je lippen om het mondstuk en blaast rustig wat 
lucht door het huis. Je hoort een toon! Met je vingers 
bedek je de gaten en zo klinkt er ineens een ander 
geluid. Voor je het weet kun je een liedje spelen. En 
wat nog leuker is, je speelt niet alleen. Samen met je 
leeftijdsgenoten speel je in je eerste heuse band. Een 
blokfluitband! Hoe stoer is dat?

Van start tot finish
In de tweede week van november trappen we af. 
Crescendo heeft lesruimte in het Markehuis in 
Grolloo en op de Jan Thiesschool in Rolde. Jij leert 
in 18 lessen meester van de blokfluit te worden. Met 
als afsluiting een prachtig concert samen met het 
jeugdorkest Eigenwies. De kers op de taart is 
natuurlijk je diploma. Die heb jij dan dik verdiend!

Ik meld me aan
Begin jouw muziekhobby in november van 2022 bij 
Crescendo. Aanmelden kan tot de herfstvakantie. 
Klik op de link of scan de QR-code. Aanmelden was 
nog nooit zo simpel.
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Najaarsconcert Crescendo XXL
De herfst is begonnen en dat vraagt natuurlijk om een najaarsconcert. 

Crescendo doet niet moeilijk en regelt dit voor jullie. 
Sterker nog. Het hele orkest met alle muzikanten van 
groot tot klein laten van zich horen.

Op 9 oktober organiseert Crescendo een concert 
waar je u tegen mag zeggen. In Hofsteenge Rolde 
zorgen ze ervoor dat jij heerlijk kunt zitten tijdens 
deze middag. Je loopt naar binnen en hoeft alleen 
maar te luisteren naar de fantastische noten die de 
muzikanten voor je in je oren leggen.

De hoeveel W’s, 1 H en kost dat?
Wie: Crescendo, Eigenwies, Dapper & Getikt
Wat: Najaarsconcert
Waar: Hofsteenge Rolde

Wanneer: zondag 9 oktober 2022
Hoe laat: 14:00 zaal open, 14:30 uur wordt er ingezet
Kost dat: niks, noppes, nada

Graag tot zondag 9 oktober in het nabije Rolde.





 

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



 

 


