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06-24929295

Hiske Andriessen | Secretaris 
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Hennie Maters | Penningmeester 
penningmeester@sgogrolloo.nl

Bouwe de Boer | Ledenadministratie
ledenadministratie@sgogrolloo.nl
0592-501564

Volleybal

Eddy Barelds
volleybal@sgogrolloo.nl
06-46386645

Eldina Everts | Wedstrijdsecretaris
wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl
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Daniëlle Vink | Jeugd
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De Pol 4 Grolloo
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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”

“4 MEI HERDENKING 

BIJ DE VREDESBOOM”

Erik Poelman 
volleybal@sgogrolloo.nl
06-19450326



BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Bieb Markehuis

Bieb Markehuis

We zijn gestart met 2e handsboeken en in het najaar 
van 2021 is deze collectie aangevuld met 150 
spiksplinter nieuwe boeken. Boeken uit heel 
verschillende categorieën: groot letter boeken, 
thrillers, romans en streekboeken inclusief de top 10 
boeken uit de uitleen van de Bibliotheek.

De afgelopen 3 jaar is de uitleen doorkruist door 
Corona met sluiting van het Markehuis. Mede 
daardoor loopt het nog niet storm in onze eigen 
bieb. Toch hopen we dat deze voorziening zo dicht 
bij huis in een behoefte voorziet. Daarom onze 
oproep, lees je af en toe of regelmatig een boek, 
neem eens kijkje in Het Markehuis bij onze collectie. 
Aan deze uitleen zijn geen kosten verbonden. Alleen 
het lenen van de nieuwe boeken wordt door onze 
vrijwilligers, Mimi en Roely, geregistreerd.

Richting de zomervakantie gaan we de 
donderdagavond (in plaats van de maandagmiddag) 
vanaf 19:30 uur weer benutten. Mimi en/of Roely zal 
dan aanwezig zijn. Daarmee starten we donderdag 
19 mei, 26 mei (Hemelvaart) vervalt en vervolgens 
elke donderdagavond vanaf 2 juni t/m 14 juli (begin 
zomervakantie).

Geïnteresseerd? Ga eens langs bij de dames, zij 
helpen u graag en het is nog gezellig ook!
Samen maken we onze dorpsbieb tot een succes!!

Ter inspiratie vragen we af en toe lezers om hun 
leeservaring met een boek dat zij aanbevelen, te 
delen. Deze eerst keer deelt Mimi Olthof haar 
ervaring met één van de boeken uit onze collectie:

De Moordclub (op donderdag), 
van Richard Osman.

In een groot wooncomplex voor ouderen in het mooie 
Kent vormen vier bewoners een Moordclub. Zij 
bekijken oude dossiers van onopgeloste zaken 
en buigen hun hoofd erover. Dat doen ze op 
donderdagmiddag, omdat dan één van de vele 
recreatie-zalen in het complex vrij is. Het zijn vier 
mensen met een totaal verschillende achtergrond, 
maar alle vier met veel levenservaring en 
levenswijsheid. De verdachte dood van een 
projectontwikkelaar en de moord op zijn aannemer 
brengen moordzaken dichtbij de club. De moorden 
hebben nl. alles te maken met uitbreiding van het 
wooncomplex. Problemen volgen elkaar op, ook door 
onopgeloste moordzaken uit het verleden, die aan 
het licht komen. De politie wordt wel ingeschakeld, 
maar de Moordclub (op donderdag) vaart ook een 
eigen koers. Met hulp van een kopje thee, een glas 
wijn en soms iets sterkers uit een heupflesje, wordt 
naar de moordenaar(s) gezocht. Tijdens een bijzonder 
schaakspel ontvouwt zich tussen de twee spelers een 
heel bijzonder gesprek.

Het is een leuke Engelse detective. Het heeft iets van 
Agatha Christie en... van Hendrik Groen.

Veel leesplezier.

Sinds maart 2019 staan in Het Markehuis kasten gevuld met boeken.



Algemene ledenvergadering 2022 Het Evenveen Grolloo

De vergadering vindt plaats in ons nieuwe ijshokje 
aan de Vredenheimseweg.
We hopen u te zien op woensdag 18 mei. 

bestuur Het Evenveen 

Het bestuur van ijsbaan Het Evenveen Grolloo nodigt alle leden uit voor de 
Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei om 20.00 uur. 



COLUMN LUKAS KOOPS 

Rondjes lopen door de tijd

Terwijl we op 4 mei naar het kampterrein van het 
voormalige kamp Westerbork fietsen denk ik aan 
de meest recente Koningsdag. Ik wandelde het 
gebruikelijke rondje met onze hond, kwam op de 
Amerweg en zag in de tuin van een woning in de 
appartementenboerderij de Nederlandse vlag 
wapperen. De woning is van Syrische dorpsgenoten. 
Het raakte me. Lastig om aan te geven waarom, 
want in het algemeen heb ik niets met vlagvertoon, 
maar ik denk dat het alles te maken heeft met de 
moeite die deze Syriërs doen om hier geaccepteerd 
te worden. Om hier een nieuw bestaan te kunnen 
opbouwen. Die vlag symboliseert de behoefte 
aan integratie. Aan erbij willen horen. Aan 
verbondenheid. Met Nederland in het algemeen en 
met Grolloo in het bijzonder. Het zijn nieuwe 
Nederlanders. Nieuwe Grolloërs ook. Ik denk dat ze 
dat met die vlag tot uitdrukking willen brengen. 
Ook aan ons dorp gaat de wereld niet voorbij. Op 4 
mei staan we stil bij de moord op miljoenen joden, 
herdenken we alle nazislachtoffers, maar was het dit 
keer onmogelijk niet tegelijkertijd ook stil te staan 
bij Oekraїne en de weerzinwekkende misdaden, 
die hier momenteel in opdracht van Poetin worden 
gepleegd. Twee oorlogen, één herdenking. Een 
dag met twee gezichten. Het buurland van Rusland 
wordt volledig verwoest. Veel Oekraїners op 
beestachtige wijze vermoord. Miljoenen zijn op de 
vlucht. Waanzin is blijkbaar van alle tijden. Nooit 
meer oorlog een utopie. Het is alsof we rondjes 
lopen door de tijd, zoals Sheila Sitalsing zo treffend 
schreef in de Volkskrant. Zelfs de dreiging met 
kernwapens is terug, evenals de angst ervoor.
Zoals de Russische militairen in opdracht van Poetin 
nu steden en dorpen in Oekraїne bombarderen heb-

ben ze dat ook in Syrië gedaan, om daarmee steun 
te verlenen aan Poetins goede vriend en 
collega-dictator Bashar Hafiz al-Assad, sinds 17 juli 
2000 de president van Syrië als opvolger van zijn 
vader. Ook dáár zijn steden en dorpen door alle 
geweld min of meer van de aardbodem verdwenen. 
Ook dáár onderging de bevolking onvoorstelbaar 
leed en was er vaak geen enkele andere 
mogelijkheid om te overleven dan door elders 
onderdak te zoeken. Door op de vlucht te gaan. Door 
je elders in de wereld als asielzoeker te melden. In 
ter Apel bijvoorbeeld. 
De recente uitspraak van burgemeester Koen 
Schuiling van Groningen dat ter Apel ‘ons eigen 
Lampedusa’ is, heeft me de afgelopen tijd 
beziggehouden. Toen hij die uitspraak deed legde hij 
een direct verband tussen de hartverwarmende hulp 
die we bieden aan de vele Oekraїners die hier komen 
en de afwerende houding van sommige bestuurders 
en een deel van de bevolking tegenover reguliere 
asielzoekers uit andere delen van de wereld. Een 
intrigerend fenomeen dat allerlei vragen oproept. 
In elk geval bij mij. Waarom is de houding ten 
opzichte van vluchtelingen zo verschillend? Waarom 
is er nu bij ons zoveel plek voor Oekraїners en niet 
voor vluchtelingen uit andere delen van de wereld, 
die wegkwijnen in ter Apel? Wat is het verschil? Doet 
het ertoe in welk land je leven wordt bedreigd? 
Begrijp me goed; ik vind het fantastisch, al die 
materiële hulp en mentale steun voor ongetwijfeld 
ernstig getraumatiseerde, gevluchte Oekraїners, ook 
in Grolloo en omgeving, maar wie geeft een 
adequaat antwoord op de vragen waar ik mee 
worstel? Of doen die er niet toe?

Rondjes lopen door de tijd
Column van de Week door Lukas Koops .



 

 

 

 

 

 

 

ADVERTEREN?
Neem contact op.



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!



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> SPRING JE RIJK!
> OP PAD MET DE STRAAT - buurtquiz
> Collecte Hartstichting brengt € 1032,- op in Grolloo @ Schoonloo
> Dorpsvlag
> Indrukwekkende en betrokken herdenking

SPRING JE RIJK!
De vorige keer kondigden we het al aan: 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,-!

Het sportveld waar de parachutisten op landen 
wordt verdeeld in genummerde vakken. De loten 
met de vaknummers zijn te koop voor € 5,- per stuk. 
Landt de parachutist op jouw vaknummer dan ben 
jij de winnaar!

LOTENVERKOOP
Er zijn 500 loten te koop, op = op, dus zorg dat je 
erbij bent.

• 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
• 16 mei 13.30 – 14.00: Markehuis
• 20 mei 12.00 – 17.00 uur: voor en na de 
 circusvoorstelling, tot de opening 
 van het SVF.  

Of 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, tegen betaling 
van het vereiste bedrag. 

Woon je in Schoonloo? Dan is het ook mogelijk 
om een whatsapp bericht naar Jeanet Santes 
(06-27434225) te sturen, met vermelding van je 
naam en adres en het aantal loten dat je wilt kopen. 
Jeanet zorgt dan dat je de loten thuis krijgt.

Betalen van het vereiste bedrag kan contant of via 
een QR-code.

Meer informatie en spelregels: 
www.schoolenvolksfeest.nl. 

Feestelijke groet,  
Organisatie SVF 
www.schoolenvolksfeest.nl

            SVFeest  SVFeest

Dit programmaonderdeel wordt gesponsord door:



OP PAD MET DE STRAAT - buurtquiz
Tijdens het School- en Volksfeest (SVF) kun je met je straat/buurt strijden voor mooie prijzen. 

Onderdeel van Op pad met de straat is de buurtquiz. 
Tijdens de buurtquiz strijden teams van 4 personen 
(vanaf 16 jaar) tegen elkaar. Van elke straat/buurt 
een team. 
Aanmelden kan tot 16 mei via de straatvertegen-
woordiger. De straatvertegenwoordiger dient de 
teamleden en de originele teamnaam door te geven 
aan de organisatie via 0653741570 (Inge) of 
info@schoolenvolksfeest.nl. 

De buurtquiz vindt van 14.00 tot 15.30 uur gelijktijdig 
plaats in café-restaurant Gerrie en eetcafé Hegeman. 
Na aanmelding krijgt de straatvertegenwoordiger te 
horen op welke locatie het team speelt. 

De straat- /buurtgenoten die niet deelnemen aan 
de quiz zijn natuurlijk welkom om te komen kijken. 
Want met wat aanmoediging gaat het natuurlijk nog 
beter!

Knienen en Bokken uut de hokken
Op maandagmiddag 16 mei organiseren we tijdens 
de soos in het Markehuis een leuke quiz 
voor 65-plussers. Hiermee kunnen alvast punten 
verdiend worden voor de straat. Test je kennis van 
vogels, gerechten, planten en nog veel meer. Aan-
melden hiervoor is niet nodig. Kom gezellig langs en 
doe mee! We starten om 14.00 uur.

Tot dan!

Feestelijke groet,
Organisatie SVF
www.schoolenvolksfeest.nl 

            SVFeest  SVFeest

Vrijheid een Feest
voor iedereen

Collecte Hartstichting brengt € 1032,- op 
in Grolloo @ Schoonloo

Ruim 9 collectanten haalden geld op voor iedereen een gezond hart.

De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting 
van 10 tot en met 16 april heeft dit jaar € 1032,- in 
Grolloo en Schoonloo opgeleverd. Dankzij de giften 
werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen 
om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want 
iedereen heeft recht op een gezond hart. 

Collecteren 
Collectanten konden weer met de collectebus aan 
de deur collecteren. Daarnaast was het ook mogelijk 
om te doneren op hartstichting.nl én in de Hartstich-
ting online collectebus. Ook was er de mogelijkheid 
om veilig vanuit huis een online collecte starten met 

de mobiele telefoon en familie en vrienden om een 
gift vragen. 

Over de Hartstichting
Iedereen een gezond hart. Dat is de droom van de 
Hartstichting. Want een sterk hart is de motor achter 
je dagelijkse portie energie. Al meer dan 55 jaar 
ondersteunen wij alle harten van Nederland. Wij zijn 
een landelijke autoriteit op het gebied van innovatie 
en onderzoek naar hart- en vaatziekten. 

    ...Lees verder >



Collecte Hartstichting brengt € 1032,- op 
in Grolloo @ Schoonloo

Ruim 9 collectanten haalden geld op voor iedereen een gezond hart.

Maar net zo belangrijk vinden wij het om 
Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed 
voor hun hart te zorgen. Daarom dragen wij bij aan 
oplossingen om harten gezond te houden, 
hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter 

te behandelen. Zo voorkomen we samen dat 
mensen hartpatiënt worden of onnodig (over)lijden 
aan een hartziekte. Want met een gezond hart, haal 
je meer uit het leven. Voor meer informatie: 
hartstichting.nl

Dorpsvlag
Sinds 2020 heeft Grolloo en omgeving een eigen vlag.

Bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld het 
School- en VolksFeest, kunnen de inwoners van de 
dorpen Grolloo, Vredenheim en Papenvoort deze 
vlag dan uithangen.
 
De vlag is nog verkrijgbaar bij de Vereniging 
Dorpsbelangen Grolloo en Omgeving (=VDGO). De 
volgende vlaggen zijn nog op voorraad. De prijzen 
zijn inclusief btw.
• Gevelvlag 160 gram     € 35,00
• Mastvlag 160 gram      € 82,50
 
Als u een vlag wilt bestellen, dan kan dat nog bij: 
penningmeester@dorpsbelangengrolloo.nl.
Vermeld daarbij duidelijk: Naam, Adres, E-mail en 
Keuze vlag (óf Gevelvlag óf Mastvlag). Wees er wel 
snel bij, want de voorraad krimpt. En op=op.

Contact kan ook rechtstreeks worden opgenomen 
met de penningmeester van VDGO:
Karola Kruijer,
Zuiderstraat 3, 9444 PJ Grolloo.
06-21394854

Dorpsvisie en Bio-diversiteitsplan.
VDGO heeft tijdens de jaarvergadering aangegeven 
met zowel een dorpsvisie als een bio-diversiteitsplan 
aan de slag te gaan. Gelet op alle bezigheden rond-
om de School- en dorpsfestiviteiten (SVF, Bluesfesti-
val) zullen we hier direct na de zomervakantie mee 
van start gaan. Intussen zijn we al wel gestart met de 
voorbereidingen hiervoor. 



Verslag van een indrukwekkende en betrokken herdenking
De herdenking in Grolloo begon met een Stille tocht. Eigenlijk begint het al veel eerder natuurlijk.

Toen vorig jaar, na weer een keer uitstel, werd 
besloten elk jaar stil te staan bij 4 mei, wist je dat je 
tijdig met de voorbereidingen moet beginnen.

Na wat mail-contact zijn we begin april als comité 
gestart. Muziek- en zangvereniging, de school en 
de kerk, naast de vaste leden, maken de eerste 
afspraken. Crescendo en Vriendenkring starten met 
de repetities. Op school wordt een verhaal verteld 
met een aardappel als onderwerp, te vinden op 
www.oldgrol.nl. Vriendenkring gaat samen met 
schoolkinderen een lied zingen. Crescendo gaat op 
zoek naar de hoes voor de omfloerste trom.

Op 3 mei worden alle tijden nog eens nauwkeurig 
doorgenomen. Toespraken zijn geschreven en 
geklokt. Een schema en een klok moeten zorgen 
voor een programma dat zo moet lopen dat we met 
een minuut speling, op 20:00 uur uitkomen.

En dan is het 4 mei. De vlag hangt inmiddels half 
stok. De bloemen staan gereed om uitgereikt te 
worden. De Stille Tocht begint. Het tromgeroffel 
komt dichterbij. Frank moest er 10 minuten over 
doen en doet dat ook. De aanwezigen zorgen, 
samen met muziek en zang, dan de kring rond de 
Vredesboom voltooit wordt. Al met al ruim 200 
mensen.

Na het welkomstwoord is het aan Crescendo om 
het muzikale deel te starten. De heer Gerhard ter 
Beek, voorganger van de Protestantse Gemeente 
Grolloo-Schoonloo vertelt de aanwezigen over het 
herdenken na de Coronaperiode en met de huidige 
oorlog in Europa.

Hij vraagt Kay Zwiers een gedicht voor te lezen en 
daarna doen Jessie Bardie en Tessa Schamper dit 
met hun gedicht.



Verslag van een indrukwekkende en betrokken herdenking
De herdenking in Grolloo begon met een Stille tocht. Eigenlijk begint het al veel eerder natuurlijk.

Vriendenkring gaat vervolgens, samen met kinderen 
van De Drift en drie uit Rolde, het lied "Der giet gien 
dag veurbij" zingen. Heel mooi dat leerlingen op 
deze wijze worden betrokken bij deze herdenking.

Bertus Reinders zal, als vertegenwoordiger namens 
de gemeente Aa en Hunze, een toespraak houden 
waarin ook wordt ingegaan op de opvang van 
Oekraïners in onze gemeente. Bij mensen thuis en 
op de opvanglocatie te Papenvoort. Een woord van 
dank is er voor de vele steun vanuit de bevolking.

Na nog eens zang en muziek is het even wachten op 
20:00 uur. Maar dan blaast Aniek Dikland het Taptoe 
signaal en is het stil. En het was stil. Misschien is het 
bij onze herdenkingen nog niet zo stil geweest. Er is 
ook genoeg om aan te denken. Het Wilhelmus wordt 
ingezet door Crescendo en Vriendenkring en wordt 
door velen meegezongen.

Dan is het tijd bloemen te leggen. Het 4 mei comité 
legt samen met de Vereniging voor Volksvermaken 
het eerste bloemstuk namens het dorp en 
omstreken. Namens de gemeente Aa en Hunze 
wordt een bloemstuk gelegd en ver volgens door 
Welzijn Ouderen. Dan is het de beurt aan de 
kinderen die hebben meegewerkt aan het 
programma en daarna aan alle andere aanwezigen.

Crescendo en Vriendenkring brengen nog enkele 
nummers ten gehore.



Verslag van een indrukwekkende en betrokken herdenking
De herdenking in Grolloo begon met een Stille tocht. Eigenlijk begint het al veel eerder natuurlijk.

Nieuw in dit programma is dat achteraf een kopje 
koffie, thee of ranja kan worden gedronken. Dit viel 
goed in de smaak en we zullen dit zeker herhalen. 
Ina en Janita, bedankt voor deze service!

Al met al een indrukwekkende avond. Gelukkig met 
prima weersomstandigheden en veel belangstelling.
Zoals in 2021 is besloten willen we jaarlijks op 4 mei 
gaan herdenken. Veel mensen zijn door hun ver-
eniging, hun werk of persoonlijk betrokken bij de 
organisatie. We hebben gemerkt dat iedereen zich 
betrokken voelde.

Bij het opruimen vroeg onze vlaggenist Henk Meems 
of het niet goed zou zijn een Vredesvlag in de 
dorpsvlaggenmast te hangen. We hebben direct een 
grote vlag besteld en wanneer u nu langs de 
Vredesboom gaat, ziet u ook de Vredesvlag. Nu 
maar hopen dat het snel Vrede wordt! 

Voor alle foto’s verwijzen wij u graag naar de 
volgende link:
https://myalbum.com/album/ZR9dRQKq6Lze
Met dank aan Leanne en Janniek

Het comité wil iedereen bedanken die op welke 
wijze dan ook heeft meegewerkt aan het welslagen 
van deze herdenking. Zonder stroom, stoelen, koffie, 
dranghekken, bloemen, vervoer en de uren 
repetities was dit niet gelukt. Bedankt!

Het 4 mei comité 2022:
Op persoonlijke titel (dagelijks bestuur): 
Henk Meems; Henk Zeelenberg; Bertus Reinders
Namens Crescendo: Judith Bakker
Namens Vriendenkring: Riek Lubbers
Namens de Protestantse Gemeente: 
Gerhard ter Beek
Namens de Vereniging voor Volksvermaken: 
Frank Andriessen
Namens OBS De Drift: Jorien Burggraaf
Tijdens zijn afwezigheid werd Gerhard vervangen 
door Walter Regeer.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar 
aanleiding van deze herdenking, dan mag u 
contact opnemen met onderstaand adres:
4 mei comité
p/a Bertus Reinders
Hofakkers 24, 9444 XB
Grolloo
0623074661
Mail betreffende 4mei comité 
graag naar: webmaster@oldgrol.nl



 
 
  

  

ETEN 
 

ETEN – De brandstof voor iedereen. De opening is 
om 17 uur op het sportveld en aansluitend begint 
ons festival om 18 uur. Gelukkig hoef je niet naar 
huis om te eten want ook dit hebben we geregeld. 
In overleg met de plaatselijke horeca hebben wij 
Lorenz en Mariëlle van het bedrijf Striethouldt 
gevraagd om deze grote verantwoordelijkheid op 
zich te nemen. Dit enthousiaste bedrijf uit 
Westerbork draagt zorg voor de innerlijke mens en 
met gastvrijheid hoog in het vaandel en passie voor 
eten gaat dit zeker goed komen. Striethouldt staat 
door heel Nederland en zelfs in het buitenland met 
als hoogtepunt natuurlijk het SVF-festival. 

DRINKEN – Een festival is pas een festival als je 
samen kunt proosten, proosten op de vrijheid 
die wij hier gelukkig kunnen beleven. Proosten 
met elkaar op het ‘Vrij Genieten Festival’, waar 
de drankjes worden geschonken door niemand 
minder dan Roelien Oostebring van Café 
Restaurant “Gerrie”. Een icoon in Grolloo en ver 
daarbuiten. Roelien en haar crew bouwen het 
fietsenhok om tot waardige bar. Van cola tot 
Ola, alles sleept ze mee om dit festival tot een 
succes te maken. D
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Foto: Jurian de Jong 

VRIJ GENIETEN - 20 mei 2022 nu al een dag om niet meer te vergeten. Na drie jaar 
voorbereidingstijd mogen we dan eindelijk naar buiten met het nieuws waarop je zit te 

wachten: wat gaan we op de vrijdagavond doen tijdens het School- en Volksfeest? 
 

Op de vrijdagavond is er na de spectaculaire opening tijd voor ontspanning. Samen vrij 
genieten van geweldige muziek, eten en drinken. 

 



 
  

 
 
 

 

MUZIEK 

Roni & The Last Minutes is 
een band bestaande uit vier 
mannen. De connectie met 
Grolloo is de drummer van  
de band, Frank Burghgraef.  
Ze spelen blues, country,  
pop en af en toe een stevig 
rocknummer. Roni, Lars, Bert 
en Frank spelen zowel eigen 
werk als geweldige covers. 

Als tweede band van de avond stellen de muzikanten van 
de band Badneighbours zich op. Deze toffe rockband uit 
Grolloo heeft al meerdere optredens op hun naam staan. 
André, Marco, Mandy, Thijmen en Johan zorgen voor 
explosieve en energieke live shows met een springend en 
genietend publiek. Met connecties uit alle plaatsen van 
de schoolkring is dit natuurlijk de ultieme band om op dit 
festival te spelen.  

Last but not least speelt  
de band R.U.W. voor jou. 
R.U.W. staat voor Rock uut 
Wildervank. Wildervank 
behoort net niet tot onze 
schoolkring. Toch hebben 
we nog een drummer uit 
Grolloo gevonden die speelt 
in een top band, namelijk 
Arjan Sijbring. R.U.W. speelt 
covers uit de jaren 60, 70, 80 
& 90. Kortom een feest om 
de avond mee af te sluiten. 
Ben jij benieuwd naar  
deze gave afsluiter? Kijk  
op Facebook en zoek op 
R.U.W. voor een impressie! 

MUZIEK - De muziekkoepel wordt opgebouwd voor maar liefst drie bands! Ze volgen elkaar op en zorgen ervoor dat jij als 
publiek je niet zult vervelen. Alle bands hebben een connectie met Grolloo, Schoonloo, Vredenheim & Papenvoort, wat het 
voor hen maar ook voor ons extra speciaal maakt. Wellicht ken je ze al en zo niet dan stellen we ze even voor: 
 

Een avond die je niet mag missen. Elke straat is natuurlijk hard 
aan de slag om die grote prijs te winnen voor de beste versiering. 
Ook de opdrachten die elke straat krijgt wil je vanzelfsprekend zo 
goed mogelijk uitvoeren. De opdracht voor deze avond is simpel: 
- Kom naar de opening om 17 uur op het sportveld 
- Geniet vrij op het ‘Vrij Genieten’ festivalterrein  

achter de sporthal 
- Koop zelf je eten en drinken bij de horeca 
- Geniet vrij van de geweldige bands 
- Kom met zoveel mogelijk mensen van je straat 

en geef je op via de straatcoördinator 
 
Het festival ‘Vrij Genieten’ is een onderdeel van het School- en 
Volksfeest 2022. De projectgroep heeft zich vanaf het begin af 
aan ingezet om deze avond tot een succes te maken. Ontneem 
jezelf dit feestje niet en kom VRIJ GENIETEN! 
 
PS voor de kinderen is er een kinderdisco in de naastgelegen 
sporthal met een toegang naar het festivalterrein. Zo zijn ze ver 
weg maar toch dichtbij. 

20 mei 2022 
Parkeerplaats van de sporthal in Grolloo 

VRIJ entree 
18:00 – 22:00 uur 
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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

ADVERTEREN?
Neem contact op.



 

 


