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Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

“Daor lig mien Grolloo,

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

mien Grolloo... ”

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.

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

BESTUUR

NIEUWS

Van de bestuurstafel

> Super topper Kevin volbrengt de Rotterdam Marathon
> WK-Superbikes 2022 Vrijwilligers gevraagd

Super topper Kevin volbrengt de Rotterdam Marathon
Alle SGO-leden zijn toppers en daar is onze vereniging trots op.
Soms zijn er toppers die net even extra pieken.
Dat deed Kevin Eefting zondag in Rotterdam. Na
wekenlange voorbereiding aan de hand van
nauwkeurige schema’s was het zondag zijn dag.
De eerste dertig kilometers gingen vlot, daarna werd
het zwaarder. Natuurlijk werd het zwaarder, wat wil
je na 30 km en dan nog eens 12 te gaan. Kevin ging
door en na ruim 4 uur volbracht hij de 42,2 km van
Rotterdam. Wat een doorzetter en wat een topper.
Gefeliciteerd Kevin met deze geweldige prestatie!!
Hier mag je trots op zijn, als vereniging zijn wij trots

SGO

op jou!

Grolloo

WK-Superbikes 2022 Vrijwilligers gevraagd
Eind april vindt op het TT-circuit het WK Superbikes plaats.
De wedstrijden zijn op zondag 24 april en de

Graag even een berichtje naar Gert Jan Hietbrink:

trainingen op vrijdag 22 en zaterdag 23 april.

E g.hietbrink@live.nl of M 06-17076352

Opnieuw heeft het circuit SGO gevraagd om
medewerking bij het parkeren.
Voor onze medewerking ontvangen wij een
vergoeding en die is zeer welkom voor de clubkas
van SGO. Daarom bij dezen onze oproep. Wie heeft
er tijd en zin om mee te helpen op vrijdag 22 april,
zaterdag 23 april en/of zondag 24 april? Met een
groep Groller maken we er dan weer een gezellige
dag van.

COLUMN

EGBERT MEIJERS

‘Where have all the flowers gone’

‘Where have all the flowers gone’
Column van de Week door Egbert Meijers.
De media besteden er dagelijks in velerlei opzicht

schrijver en liedjesmaker niet weglopen. Ik moet er

aandacht aan: De overval van het Russische leger op

iets mee.

de inwoners van Oekraïne. De gruwelijke beelden
van de verwoeste werkelijkheid. Het houdt ook mij

Het is vooral de menselijke kant van zo’n onderwerp

bezig, meer dan me lief is. Herinnering aan oorlog,

dat mij aanzet te onderzoeken wat het met mij doet.

wat weet ik nog; vage televisiebeelden in zwart-wit

Het begint meestal met de vraag: Wat zou ik doen

uit Vietnam. Namen die tot begrippen werden:

als het mij overkwam? Het is steeds zoeken naar de

Khe-Sanh, My Lai, Napalm, Agent Orange, B-52,

eerste persoon enkelvoud: ik, zij, hij.

Tet-offensief… Bij elk conflict zijn camera’s
aanwezig, van de oorlogsfotograaf tot de

Vanmorgen belde een vriend mij met een vraag over

hedendaagse iPhone van een burger of soldaat. Het

het lied Where have all the flowers gone. Ik kende het

nieuws kent geen vertraging meer en na vijf weken

als een folkliedje uit de jaren ’60. Destijds begreep ik

begint dit nieuws al haast te wennen, zo lijkt het.

de strekking niet direct. De Amerikaanse folksinger

Maar, hoe reageer je als mens, als liedjesschrijver en

Pete Seeger schreef de eerste coupletten van het lied

columnist op de verschrikkelijke beelden uit

toen hij in oktober 1955 in een vliegtuig zat op weg

Oekraïne, uit Boetsja?

naar een concert in de Amerikaanse staat Ohio.
Hij las in zijn notitieboekje wat hij had

Oorlog zette mij in het verleden aan tot het schrijven

opgeschreven: Where are the flowers, the girls have

van liedjes als Wij, Beste boom, Waorum de wereld

plucked them. Where are the girls, they've all taken

braandt, Engeln boven Bosnië en Villa Van der Moer.

husbands. Where are the men, they're all in the army.

Ze nemen een bijzondere plaats in in mijn reper-

Die regels waren afkomstig uit de roman De Stille

toire. Andere artiesten gingen mij voor: Bob Dylan

Don (rivier) van Michail Sjolochov uit 1934 die in

- Masters of war, John Lennon - Imagine, Billy Joel

1965 de Nobelprijs voor Literatuur ontving.

- Goodnight Saigon, Edwin Starr - War, Boudewijn de

Sjolochov beschrijft het als een traditioneel

Groot - Welterusten meneer de president. Doorgaans

slaapliedje van het Kozakken-volk; Koloda-duda.

staat dit soort liedjes niet op de regionale radio

Het lied dat Seeger - geïnspireerd door die regels -

playlists, want het moet vooral luchtig blijven.

schreef, werd in veel verschillende talen gezongen
en opgenomen, van Peter, Paul and Mary tot Marle-

In het literair-muzikale theaterprogramma

ne Dietrich en van Roy Orbison tot Jan Rot, die het

‘Babyboomers Blues’ - dat ik sinds kort weer speel

opnam als Waar zijn al die bloemen heen.

met schrijvers Marga Kool en Jan Veenstra - vond de
oorlog in Oekraïne onvermijdelijk een plek. ‘Babyboomers’ hebben overal op de wereld oorlogen
veroorzaakt, zijn er slachtoffer danwel getuige van.
Voor zo’n politiek beladen onderwerp kan ik als

				...Lees verder >

‘Where have all the flowers gone’
Column van de Week door Egbert Meijers.
De rivier de Donets of Don stroomt van Rusland door

Moed

Oekraïne naar de Zee van Azov en deelt het land in
tweeën. Ten oosten van de Don wordt al langer door

een jonge frontsoldaot

seperatisten gevochten om de oost-Oekraïnse Don-

komp op tegen ’t kwaod

bas-regio Russisch te maken. Het is er onveilig: op de

vaastberaoden op waacht

grond en hoog in de lucht. Op 17 juli 2014 werd daar

tegen barbaorse maacht

vlucht MH17 door een Russische BUK-raket neergeschoten. Er waren 298 mensen aan boord. Naast 15

as ’n loodzwaore laast

bemanningsleden, 283 passagiers waaronder 193

drag e zien holvaast

met de Nederlandse nationaliteit. Veel Nederland-

zien moed is zo groot

se families hebben door dit drama een emotioneel

op schoot bij de dood

beladen verbinding met Oekraïne. Een verbinding
waaraan zij dezer dagen opnieuw herinnerd worden.

in de ieskaolde naacht

De Oekraïnse president Zelensky sprak op 3 april

neuriet e zaacht

tijdens de uitreiking van de Grammy Awards:
De oorlog, wat staat directer tegenover muziek dan

mmm mmm mmm

oorlog? Het lied dat Pete Seeger in 1955 schreef

mmm mmm mmm

komt in een nieuwe dramatische dimensie terug.

oeh oeh oeh

Voor de gelegenheid draai ik de vraag van Zelensky

oeh oeh oeh

om: Wat staat directer tegenover oorlog dan muziek?

Oekraïne…

Voor ons programma Babyboomers Blues schreef ik:

Egbert Meijers

Expositie

2021

Foto: Rudy Leukfeldt

Tachtigste geboortedag
Herdenking tiende sterfdag
Tien jaar C+B Museum

Harry spreekt
Stap in de wereld
van Muskee

www.cubymuseumgrolloo.nl

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Uitslagen volleybal
> Wedstrijdverslag Loon JO9-1 – SGO JO9

Uitslagen volleybal
Uitslagen
Woensdag 6 april:
Dio Oosterwolde DS2		

-		

S.G.O. DS1. 		

0

-

4

S.G.O. DS1 			

-		

Betech Olhaco DS5

2

-

2

Invictus.HS1 			

- 		

S.G.O. HS2. 		

3

-

1

- 		

S.G.O. XC1. 		

1

-

3

Vrijdag 8 april:

Zaterdag 9 april
S.V.I. JC2 			

In het nieuw
Een mooie bijdrage!
Het damesteam van S.G.O, wordt al jarenlang gesponsord door Roelien Oostebring van
Café Restaurant Gerrie! Onlangs heeft het damesteam nieuwe wedstrijdshirts, trainingspakken
en sportassen gekregen! De dames van S.G.O. bedanken Roelien voor deze mooie bijdrage!

Wedstrijdverslag Loon JO9-1 – SGO JO9
Vol goede moed.
Nadat we vorige week met 7-4 hadden gewonnen

Daar kon zelfs Gert-jan die goed zijn mannetje stond

tegen de Trefferts 16 moesten we zaterdag tegen

als keeper weinig aan doen, met 1-0 achterstand

LEO JO9-1 Vol goede moed stapten we de auto in op

gingen we de rust in.

naar Loon.
Tijd om eens door te nemen wat beter kon: Samen
Daar zou een lastige wedstrijd gespeeld worden

gaan voetballen, ons eigen spel gaan spelen, niet in

tegen 2 tegenstanders. Het bleek dat we niet alleen

mee gaan wat Leo doen maar met ons sterke

tegen Loon voetbalden maar misschien nog wel

positiespel ze van de mat spelen waren de kreten die

meer tegen onszelf.

genoemd werden. Op naar de 2e helft met Bas als
keeper GO GO GO SGO!!

Er zat wat vermoeidheid in de ploeg, de avond
ervoor hadden onze Oranje Leeuwinnen eens even

Leo opende de 2e helft goed gelijk werd het 2-0.

voor gedaan hoe je met 12-0 van Cyprus moet

Maar met veerkracht kwamen we beetje bij beetje in

winnen in het WK kwalificatieduel te Groningen.

ons spel 2-1

Dat is natuurlijk fantastisch om mee te maken.
Vermoedelijk stonden een aantal met dit in

2-1 werd 2-2 Het geloof begon weer terug te komen

gedachten nog wat na te dromen op het veld.

2-3 en tenslotte 2-4 Winst! Een taaie wedstrijd maar
de punten zijn toch maar mooi mee naar Groll

Daarbij nog komende een aantal overtredingen op

Aanstaande zaterdag wordt er niet gevoetbald maar

onze spelers waar niet accuraat op werd gereageerd

23-april spelen we om 09:00 tegen VV Beilen JO9-1.

door de spelbegeleider en de misère is compleet.

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Zaterdag 23 april oud papier
> Vrijmarkt Schoonloo
> Zondag 17 april Strunen en happen
> Paasvuur op 2ᵉ Paasdag maandag 18 april
> Natuurkunde (door Jan Harbers)
Na vele jaren met heel veel plezier in Grolloo te

Bij deze zeg ik al mijn lidmaatschappen en donaties

hebben gewoond, ben ik een paar weken geleden

in Grolloo en omstreken op.

verhuisd naar de Wenning in Rolde. Mijn nieuwe
adres is: Molenkamp 53, 9451 GJ Rolde.

Riekie Enting-Naaijer

Zaterdag 23 april oud papier
Er wordt a.s. zaterdag 23 april weer oud papier gehaald.
Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld

We danken u alvast weer voor uw medewerking.

of in dozen verpakt aan de weg zetten?

De volgende ophaaldata voor het schooljaar
2021-2022 zijn:

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo,

4 juni

Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00

9 juli

en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de
ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in

Contactpersoon: Coördinator container is telefo-

de schoolgids.

nisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 uur op het
nummer 06 – 18312477

De containers van Grolloo staan bij de school.
Namens de oudervereniging
Let op: alleen papier in de containers,

OBS “De Drift”

geen bouwafval!

Marieke Schamper

Vrijmarkt Schoonloo
Op Koningsdag, 27 april ’22, organiseren wij een gezellige vrijmarkt voor jong & oud op en rond het
Liefhebbersplein!
Iedereen is welkom en mag op een kleedje zijn of

Geef je vooraf wel even op via

haar spullen verkopen. Van zelfgemaakte ranja,

broeinestschoonloo@gmail.com en meld bij je

cupcakes tot speelgoed tot andere verkoopwaar.

opgave wat je wil gaan verkopen zodat we niet

Leeftijd van de verkoper mag tussen de 0 tot 100 jaar

teveel ‘hetzelfde’ verkopen op onze vrijmarkt. We

zijn . Alles is welkom als het maar past op een

hopen er met elkaar en samen met ‘Kleintje Boeldag

vrijmarkt. Wij zorgen voor een springkussen en

Schoonloo’ er een leuke dag van te maken.

ander vermaak.

Zondag 17 april Strunen en Happen!
Het bruist van welwillende mensen die graag samen leuke activiteiten ondernemen. Familie en
vrienden komen langs en doen ook gezellig mee.
Voor in de agenda

Het VvV-bestuur

17 april Strunen & Happen

Alie Jobing, Tineke Roukes, Carla Regeer, Frank

i.s.m. Hofsteenge,

Andriessen, Inge Matthezing, Angela Sijbring en

de Boerhaarshoeve, KDV Ot & Sien & Joytime

Leanne Reinders

Meld je aan om mee te doen
https://joytime.nl/strunen-en-happen/

Volg ons op Facebook en kijk op de website
(volksvermakengrolloo.nl) voor meer informatie.

18 april

Eieren zoeken

4 mei		

Dodenherdenking (info volgt)

5 mei		

Bevrijding (info volgt)

7 juni		

Jaarvergadering + Groller Quiz

14 juni		

Start Avondwandelvierdaagse

3 september

Dorpsbarbecue + band

Paasvuur op 2e Paasdag maandag 18 april
Locatie Oosterpad, aanvang 19.30 uur.
VDGO heeft van de gemeente gelukkig toestemming

•

Het terrein is afgezet met paaltjes en

gekregen om voor de komende 4 jaren het paasvuur

weglint. Daarbuiten mogen de akkers en

te mogen organiseren. De laatste keer was in 2018.

weilanden niet betreden worden.

Ook dit jaar is Harrie Krans de coördinator van dit

•

Bij krachtige wind (vanaf windkracht 6) geldt

prachtige evenement en dan weet je dat de

een stookverbod. De organisatie beslist dan

organisatie in vertrouwde handen is.

over een ander brandmoment.
•

Men is zelf verantwoordelijk voor vervoer en

Vanwege de kletsnatte ondergrond kon er

het op veilige wijze bijwonen van het

afgelopen week helaas geen snoeihout worden

paasvuur.

gestort. Er worden nu rijplaten gelegd. Ter
compensatie zijn de storttijden voor komende week

•

Om 19.30 uur zullen de leerlingen uit groep 8
het paasvuur aansteken.

met de donderdag uitgebreid en is er nu op drie
achtereenvolgende dagen volop gelegenheid

Als we nu met zijn allen deze afspraken goed in

snoeihout te storten. Met dank hiervoor ook aan de

acht nemen, dan kunnen we de vergunning voor

medewerking van de controleurs. Natuurlijk zijn ook

het paasvuur in Grolloo ook voor de komende jaren

de bewoners uit Oekraïne van harte uitgenodigd het

veiligstellen.

paasvuur bij te wonen.
Vanaf 19.15 uur is Crescendo ook aanwezig om voor
Om vooral alles veilig en plezierig te laten verlopen

een passende muzikale begeleiding te zorgen.

én tegemoet te komen aan de eisen die in de
vergunning staan, gelden de volgende afspraken:

Gewijzigde storttijden voor de komende week.

•

Buiten de openingstijden is het niet

Op onderstaande dagen en tijdstippen kunnen nu

toegestaan het terrein te betreden en

takken en snoeihout worden aangeleverd.

takken, hout en boomstronken te storten.

Donderdag 14 april vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur

Het storten van ander materiaal dan

Vrijdag 15 april vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

snoeihout, zoals geverfd hout, boomwortels

Zaterdag 15 April vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur.

•

en stobben is niet toegestaan. De aanwezige

•

controleurs zullen hier goed op letten en

(Ook nu weer onder voorbehoud van de

deze materialen dan ook afwijzen.

weersomstandigheden!) De stortplaats is dicht

Een paasvuur dient met zorg opgebouwd te

tussen 12.00 uur tot 13.00 uur i.v.m. lunchpauze.

worden om een optimale verbranding te

Buiten de openingstijden is het niet toegestaan

realiseren. Dat betekent dat alle

het terrein te betreden en takken en hout te

aangeleverde takken en snoeihout zoveel

storten.

mogelijk op de paasbult gegooid moeten
worden. Met enige regelmaat zal Jans 		
Jobing met zijn shovel de bult weer compact
en op orde brengen.

NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
Eerdbevings.

Vrijdag 1 april was ’t weer zo wied: Aardbeving met

A’j een rotsblok van 1 tun (1000 kg) van 100 meter

kracht van 2.7 bij Loppersum kopte het Dagblad

hoog vallen laot he’j ongeveer een magnitude van

van het Noorden. Het was helaas gien 1-aprilgrap.

1. De schaol van Richter is een logaritmische schaol.

Wat gebeurt der bij een eerdbeving en wat betiekent

Elk schaoldiel hoger wil zeggen dat de magnitude

die 2.7?

dan ongeveer 30 keer zo groot is.
Bij 2 op de schaol van Richter is de magnitude dus

Bij een eerdbeving trilt of schokt de eerdkorst

30 keer zo groot as bij 1 en bij 3 op de schaol is e 30 x

argens. Het is dus niet de heule eerde die beeft. Die

30 = 900 keer zo groot!

eerdkorst bestiet oet vaste stof en is ongeveer 30 tot

Op internet kuj vinden wat de verschiensels bent bij

wel 80 km dik. De mieste eerdbevings ontstaot op

de getallen op de schaol van Richter. Die verschien-

een diepte van ongeveer 30 km. De bevings vanwege

sels bent baseerd op natuurlijke bevings oet het

de eerdgaswinning in Grönnen ontstaot veul dichter

verleden. Ze gaot beslist niet op veur de bevings in

under het oppervlak.

Grönnen umdat die veul dichter under het oppervlak
ontstaot.

Het punt waor de beving vandaon komt is het hypocentrum van de beving. Dat zit under de grond. Het

Hoe zwaor een beving is kuw meten met een seismo-

punt op eerde recht boven het hypocentrum is het

meter. Daor zit een soort van pen in die een lien trekt

epicentrum van de beving.

op papier dat op een draaiende rol bevestigd is.

As de eerde beeft, kriej grotere oetwiekingen van de
Bij de beving van 1 april lag het hypocentrum 3 km

pen. Dit inspireerde sommige Grönningers um heur

diep en het epicentrum in Loppersum.

provincievlag an te passen.

Hoe zwaor de eerde beeft meten we op de schaal
van Richter. Die gef de magnitude an, de energie die
bij de beving vrijkomt.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken nodigt alle leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering op donderdag 21 april 2022 om 20 uur in dorpshuis De Zevenster, Schoolstraat 4 te
Schoonloo.
De agenda ziet er als volgt uit:

Yarden:

1. Opening

Zoals u wellicht weet is Yarden Uitvaartverzeke-

2. Mededelingen

ringen overgenomen door DELA. Mocht u vragen

3. Verslag vorige jaarvergadering

hebben over uw bestaande aanvullende verzekering

4. Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021

bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. dan kunt u

5. Financieel verslagen 2019, 2020 en 2021

contact opnemen met Yarden (tel. 0800-1292).

6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen vergoeding

E-mailadres:

8. Vaststellen contributie

De administratie mist nog een aantal e-mailadressen

9. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:

in het ledenbestand. Mocht ook uw e-mailadres

Geesje Bardie-Boelen. Het bestuur is

ontbreken: graag per direct een mailtje naar u

voornemens het aantal bestuursleden te

itvaartgrolloo@msn.com.

verhogen naar 6 personen. Kandidaten voor
de twee vacatures zijn Annet Hietbrink en

Website:

Marjolein Beijering-deJong.

Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl kunt u alle

10.Rondvraag

informatie vinden over het lidmaatschap,het verslag

11. Sluiting.

van de algemene ledenvergadering, het jaarverslag
en het laatste nieuws.

Uitvaartverzorger:
Yarden en Geerts Uitvaartzorg is dag en nacht

Wijzigingen:

bereikbaar op telefoonnummer 0592313879. 's

Voor het goed functioneren van de

Nachts en in het weekend wordt u te woord gestaan

ledenadministratie is het noodzakelijk dat

door een medewerker van het landelijk meldpunt

adreswijzigingen, emailadreswijzigingen,

van Yarden. Leden ontvangen van Yarden en

wijzigingen in de gezinssamenstelling en andere

Geerts Uitvaartzorg een korting van plm.

veranderingen per direct worden gemeld bij de

€ 1200 op de uitvaartkosten. De bijdrage van de

secretaris/penningmeester Greet Homan,

uitvaartvereniging is € 775 per sterfgeval.

Schoonloërstraat 8, 9444PP Grolloo, tel. 0592
501524, uitvaartgrolloo@msn.com.

• 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.

