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Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

“Francken zien bossie

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

naar Henk Lanting ”

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

COLUMN

JAN HARBERS

Oekraïne

Oekraïne
Column van de Week door Jan Harbers.
In ‘n week dat ik an de beurt ben um ‘n column te

kinder. Een man vertelt mij waor Gebouw Geel is.

schrieven, kiek ik altied een betie aans naor de

Dat wordt nao Paosen in gebruuk nomen.

wereld. Zit der iets bij waor ik over schrieven kan? De

Daor tref ik meer vrijwilligers, ok volk oet Grol. Wij

lèeste weken is het aal Oekraïne wat mij angrip. Zo

zet staopelbedden van Ikea in mekaor, sjouwt met

groot, zo verschrikkelijk, zo machteloos. Ik heb hier

kasten, taovels en stoelen. Op elke deur hangt een

gien woorden veur.

briefie met het aantal personen: 2 of 3, een enkele
met 1 of 4. Vrouwluu bent gangs met sop en

Schemer. De kraant schreef: “Wat een Amerikaan

stofzoegers. De gang lig vol met karton en plastic van

twilight noemt, en een Drentenaar twiefeldonker ...”

lege verpakkings. Twee mannen met Aa en Hunze op

Twiefeldonker? Nog nooit heurde ik een Drent dit

het T-shirt komt langs. ‘Waor moet het spul staon?’

zeggen. Ik zeg ‘twieduuster’. Underwarp veur een

Ze hebt ‘n vrachtautootje plus anhanger vol met wat

column. Maor ach, Oekraïne ...

burgers inleverd hebt.

Boete van 3,7 miljoen veur de belastingdienst.
Mooi dat ze op fouten anspreuken wordt, maor

‘Vanmiddag moet er een vrouw naar de huisarts.’ Of

een boete? Wie betaolt dat en wie krig ‘t geld?

der iene is die rieden kan. Een uurtie laoter zit ik met

Underwarp veur een column. Maor ach, Oekraïne ...

Elena [niet heur echte naom] in de wachtkaomer

Vogelgriep. Bent der met Paosen wel genog eier?

van ‘n hoesdokter in Börger. Daornao staot wij in d’

Zölf zat ik vanwege ‘t vervoersverbod maonden zun-

aptiek; medicienen tegen te hoge bloeddruk.

der kippen. Underwarp veur een column. Maor ach,

Google-translate helpt; ik praot Nederlands tegen

Oekraïne ...

mien mobieltie en dan zeg die ’t in ‘t Oekraïns. Elena

Miljardentekört bij Financiën, neie

knikt dat ze ’t begrepen hef. Terug in Papenvoort

underhandelingen in ’t kabinet. Ik keek even bij

krieg ik een dikke knuffel: ‘Thank you, thank you.’

Quote500. De riekste vief Nederlanders hebt meer as

Nog even kiek ik in Gebouw Geel. Daor bent nou

32 miljard, der bent 38 miljardairs en in 2021 - een

aander vrijwilligers gangs en waor ‘t ’s mörgens een

‘slecht’ jaor - bent ze 6 miljard rieker worden.

rommel was, is nou elke kaomer inricht, de bedden

Underwarp veur een column. Maor ach, Oekraïne ...

bent opmaokt.

Begun meert fietste ik over het terrein van het

Die aovend zie ik op ‘t Journaal dat het Russisch

veurmaolige Internaat Papenvoort. Lege

vlaggenschip Moskva in brand stiet. Weer Oekraïne,

gebouwen, lege parkeerplaotsen, gien mens te

die oorlog, dat machteloze gevuul. Paosmaondag

bekennen. Ofgelopen week was ik der weer;

inroosterd veur Papenvoort. Dat vuult beter.

parkeerplaotsen vol auto’s, overal bussies van
schilders, stucadoors, installateurs.
Bij Gebouw Blauw staot fietsen, speult kinder, daor
huust al ‘n vieftig Oekraïners, miest moeders met

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

SPORT

NIEUWS

Vanaf de velden

> Nieuwe wedstrijdshirts, trainingspakken en sportassen

Nieuwe wedstrijdshirts, trainingspakken en sportassen
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!

DORP

NIEUWS

Uit het dorp

> Zaterdag 23 april oud papier
> Spring je rijk!
> Programma VvV

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
haar spullen verkopen. Van zelfgemaakte ranja,
cupcakes tot speelgoed tot andere verkoopwaar.
Leeftijd van de verkoper mag tussen de 0 tot 100 jaar
zijn . Alles is welkom als het maar past op een
vrijmarkt. Wij zorgen voor een springkussen en
ander vermaak. Geef je vooraf wel even op via
broeinestschoonloo@gmail.com en meld bij je
opgave wat je wil gaan verkopen zodat we niet
teveel ‘hetzelfde’ verkopen op onze vrijmarkt. We
hopen er met elkaar en samen met ‘Kleintje Boeldag
Schoonloo’ er een leuke dag van te maken.

Ptogramma VvV
Samen activiteiten doen!
Voor in de agenda
4 mei		

Dodenherdenking (info volgt)

Volg ons op Facebook en kijk op de website

5 mei		

Bevrijding (info volgt)

(volksvermakengrolloo.nl) voor meer informatie.

7 juni		

Jaarvergadering + Groller Quiz

14 juni		

Start Avondwandelvierdaagse

3 september

Dorpsbarbecue + band

Het VvV-bestuur
Alie Jobing, Tineke Roukes, Carla Regeer, Frank
Andriessen, Inge Matthezing, Angela Sijbring en
Leanne Reinders.

School- en Volksfeest 20 en 21 mei!
Beste inwoners,
Het aftellen naar het School- en Volksfeest (SVF)

Zaterdag 21 mei

is nu echt begonnen. De zes weken zijn inmiddels

12.00 uur

Op pad met de straat

gepasseerd. De laatste vergaderingen vinden plaats

		

Onderdeel hiervan is ook de quiz

en de verschillende werkgroepen zijn druk bezig met

		

waarbij 4 afgevaardigden van de

de allerlaatste voorbereidingen voor een spetterend

		

straat tegen de andere straten

feestweekend. Wij hebben er ontzettend veel zin in,

		

strijden. Binnenkort meer informatie

jullie ook?!

		

over het aanmelden van de teams

		

voor dit onderdeel van Op pad met

		

de straat. Denk alvast na wie jouw

		

straat kan vertegenwoordigen. Ook

		

basisschoolkinderen mogen hier aan

Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 20 mei

		mee doen.

10.00 uur

Kinderdag (georganiseerd door

		

OBS De Drift en Bij Ot en Sien) Met

		

om 13.00 uur een voorstelling voor al

20.00 uur

		

het hooggeëerd publiek.

		Hofsteenge

17.00 uur

Feestelijke opening op de

Graag zien we jullie tijdens een of meer

		

sportvelden door onze eigen

programmaonderdelen op 20 en 21 mei!

		

burgemeester. Onderdeel van deze

Feestavond met Xclusive Live bij

		opening is Spring je rijk waarover

Feestelijke groet,

		

Organisatie SVF

verderop meer uitleg gegeven zal

		worden.

www.schoolenvolksfeest.nl
Vrijheid een Feest
voor iedereen

SVFeest 		

SVFeest

Spring je rijk!
Op vrijdag 20 mei 2022 om 17.00 opent de burgemeester officieel het School- en Volksfeest door het hijsen
van de dorpsvlaggen. Deze vlaggen zullen gebracht worden door parachutisten. En daarmee maak jij kans
op € 500!
Hoe werkt het:
 Op het voetbalveld wordt een rechthoek van 50x40 meter verdeeld in 500 vakken van 2x2 meter, met
als centrum de middenstip. Dit gebeurt niet op het veld zelf maar op papier.
 De 500 vakken hebben elk een nummer tussen 1 en 500. De vaknummers zijn willekeurig verdeeld over
de rechthoek en de ligging van de vaknummers wordt niet van tevoren bekend gemaakt.
 Er worden 500 loten verkocht voor deze 500 vakken. Omdat niet bekend is waar de vaknummers in de
rechthoek liggen kan er geen lot worden gekocht worden voor een bepaald vak.
 Het winnende lot is het vak waar de eerste parachutist met zijn voeten in landt. Indien de parachutist
landt in 2 vakken dan worden er 2 prijzen van € 250,- verdeeld voor degenen die deze vaknummers
hebben.
 De prijs per lot is € 5,-. De winst wordt gebruikt voor de financiering van het School- en Volksfeest.
 Indien de parachutisten door onverwachte omstandigheden niet in een van de vakken landen
(bijvoorbeeld als het weer het niet toelaat om te springen), of indien de parachutisten landen in een
vak waarvan het nummer niet verkocht is, dan wordt de prijs van € 500,- verloot onder de verkochte
loten.
 Het nummer van het winnende lot wordt tijdens de opening bekend gemaakt. Het nummer zal ook op
de website www.schoolenvolksfeest.nl worden vermeld in het Sportblad en de Boerhoorn worden
opgenomen.
Vaknummers kunnen worden gekocht op verschillende manieren:
1.
2.
3.

Stuur een e-mail naar springjerijk@schoolenvolksfeest.nl met vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer en het aantal loten dat je wilt kopen. In de periode 14-19 mei komen we de loten bij je
afleveren, bij betaling van het vereiste bedrag.
Voor inwoners van Schoonloo: stuur een whatsapp bericht naar Jeanet Santes (06-274342225), met
vermelding van je naam en adres en het aantal loten dat je wilt kopen. Jeanet zorgt dan dat je de loten
thuis krijgt, onder betaling van het vereiste bedrag (alleen cashgeld).
Op verschillende dagen zijn we aanwezig op de volgende locaties:
 11 mei, 19.00 – 20.00 uur: Markehuis
 12 mei, 08.00 – 09.30 uur: OBS De Drift
 13 mei, 15.00-16.00 uur: Café-Restaurant Hofsteenge
 20 mei, 12.00 – 17.00 uur, voor en na de voorstelling van leerlingen van de OBS De Drift, tot de
opening van het SVF.

Betaling van het vereiste bedrag kan met cashgeld of via een QR code.

Feestelijke groet,
Organisatie SVF
www.schoolenvolksfeest.nl
SVFeest

SVFeest

Dit programmaonderdeel wordt gesponsord door:

• 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.

