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Het SGO sportblad is een uitgave van Sportvereniging Grolloo en

“Zonsondergang met

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

een deken van Witte Wieven”

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
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> Bluesfestival 9, 10 en 11 juni





















Delft, mei 2022

Beste buurtbewoner(s),
Met deze brief willen we u informeren over het Holland International Blues Festival.
Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022 wordt de 5e editie van Holland International Blues Festival
georganiseerd in het mooie Grolloo, of wel: “Blues Village”. Na 2 jaar geen festival weer een heel mooi
vooruitzicht. Meer informatie over het festival kunt u vinden op de website:
www.hollandinternationalbluesfestival.com
Op- en afbouw
Het festival vindt plaats op het terrein naast en achter Café Restaurant Hofsteenge.
De opbouw van het festival zal starten op maandag 16 mei. Op vrijdag 17 juni zal het terrein weer schoon
opgeleverd worden. Vrachtverkeer zal zoveel als mogelijk via de provinciale weg het terrein benaderen om het
dorp te ontlasten.
Geluidsoverlast
Met de gemeente zijn strikte geluidsnormen afgesproken, waar zowel de organisatie als gemeente, qua
handhaving, op zullen toezien.
Parkeeroverlast & afzetting
Om parkeeroverlast in Grolloo te voorkomen, worden gedurende de evenementdagen afzettingen geplaatst.
Tevens zal er een parkeerverbod worden ingesteld binnen de bebouwde kom van Grolloo. De Hoofdstraat
vanaf de Amerweg, Voorstreek, Middenstreek, Schoolstraat, Meerkampsweg Zuiderstraat tussen
Kruisboomlaan en Hoofdstraat, Schoonloerstraat tussen Meerkampsweg en Kruisboomlaan, wordt tijdens het
evenement afgesloten voor alle verkeer.
Deze afzetting is van kracht op donderdag 9 juni, vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni van 12:00 uur tot 01.00 uur
’s nachts. Aanwonenden krijgen per adres maximaal 2 doorrijkaarten, met het verzoek deze goed zichtbaar
achter het raam van de auto te leggen. Hiermee is voor de verkeersregelaars duidelijk dat u toegang heeft tot
het afgesloten gebied. Deze doorrijkaarten worden uiterlijk op de dag voor het festival aan u bezorgd.
Hulpdiensten
Op last van de hulpdiensten, is van woensdag 8 juni 08.00 uur tot zondag 12 juni 18.00 uur voor de Hoofdstraat
een parkeerverbod van toepassing. Deze route moet altijd vrij blijven in geval van calamiteiten. De gemeente
heeft voor de Hoofdstraat een wegsleepregeling ingesteld.
Parkeerterrein
Voor bezoekers van het festival wordt een parkeerterrein ingericht tussen de N376 en het Oosterpad. Deze
parkeergelegenheid is gratis. Mocht u gasten krijgen of zelf daar uw auto willen parkeren, dan is dit mogelijk
tijdens de openingstijden van het parkeerterrein van 12:00 uur tot 01.00 uur. Ook dit jaar wordt de
pendeldienst voor de tractortrams gesitueerd bij de kruising Schoonloërstraat/Meerkampsweg voor meer
bezoekersspreiding. In bijgaande tekening op de achterzijde, ziet u een overzicht van alle verkeersmaatregelen
die tijdens het evenement van kracht zijn.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wellicht zien we u op 9, 10 & 11 juni op het
Holland International Blues Festival.
Organisatie Holland International Blues Festival

COLUMN

BERT OLDENBURGER

Mijn laatste column

Mijn laatste column
Column van de Week door Bert Oldenburger.
In 2015 kreeg ik een telefoontje van mijn dochter

uitgenodigd voor een selectie wedstrijd. Afgelopen

Mariska. Ze zei, ik heb SGO gebeld met de vraag of

seizoen hadden we een aantal welpjes, een JO9,

ze misschien ook een welpenteam wilden oprichten.

een JO10 en een JO13. Voor het volgende seizoen

Het antwoord was, ja daar hebben we wel aan zitten

lukt het niet meer een JO14 te formeren en moeten

te denken, maar dan moeten we een coördinator

de jongens en meisjes van de huidige JO13 kiezen

hebben en een trainer voor die jongetjes. En ze

wat ze willen. Ergens anders voetballen of stoppen.

vroeg toen aan mij, Pap, als ik nou coördinator word,

Er stoppen er een paar, maar het grootste deel kiest

zou jij dan die jongetjes willen trainen. Zeg dan maar

voor de combinatie Rolder Boys-SGO-SVDB. Van de

eens nee tegen je dochter en je kleinzoon Jelte.

5 spelertjes waarmee we in 2015 zijn begonnen gaat

Er volgde een gesprek met voorzitter Hilbert Stel van

Tom stoppen, Julian, Arnoud en Heiko gaan naar

SGO met als resultaat een welpenteam met 5

de Rolder Boys-SGO-SVDB combinatie en Jelte gaat

spelertjes, Julian, Jelte, Arnoud, Tom en Heiko.

spelen voor ACV uit Assen.

Allemaal 5 of 6 jaar oud.

Naast het trainerschap bij SGO werd ik in 2016 door
Roelof Dilling gevraagd of ik columnist voor het
De eerste wedstrijd was direct een daverend

SGO sportblad wou worden. Dat heb ik nu zo’n 6

succes. Buinen werd met dubbele cijfers van het

jaar gedaan en ik merk dat het verzinnen van een

veld geveegd. Dit succes werkte waarschijnlijk

leuk stukje en mijn fantasie aan het opdrogen zijn.

aanstekelijk, want steeds meer jongens, maar ook

Vandaar dat ik de gelegenheid van het beëindigen

meisjes, melden zich aan bij SGO. Het aantal

van de voetbalcarrières van deze 5 musketiers van

breidde zich in de loop der jaren uit tot bijna 40.

SGO van het eerste uur aangrijp om mijn carrière als

Diverse kampioenschappen werden binnen

columnist van het SGO sportblad ook te beëindigen

gesleept. Ook de scouts van de betaalde clubs FC

onder het motto de cirkel is rond. Overigens blijf ik

Groningen en FC Emmen was dit niet ontgaan.

nog wel een jaar JO10/JO11, waar mijn kleinzoon

Uitnodigingen kwamen er voor Jelte (FC Groningen

Jidde in speelt, trainen. Ik groet u allen zeer.

en FC Emmen), Heiko (FC Emmen), Jidde
(FC Groningen en FC Emmen), Liam (FC Groningen)

Bert, namens het bestuur van SGO bedankt voor

en Remon (FC Emmen). Ook de prestaties van Marith

het schrijven van meer dan 25 columns voor ons

sprongen in het oog. Zij werd door de KNVB

wekelijkse sportblad!!

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
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Uit het dorp

> NATUURKUNDE (door Jan Harbers)

NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
Warmtepompen.
Vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp

lucht van een plek met lege druk naor een plek met

verplicht bij vervanging cv.

hogere druk wilt verplaotsen bi’j een pomp neudeg.

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij

Warmtepompen

vervanging van hun cv-installatie een hybride

Bij warmte speult hetzölfde principe. Warmte

warmtepomp te laten installeren of een duurzaam

streumt van zichzölf van een plek met een hogere

alternatief, zoals een volledig elektrische

temperatuur naor een plek met een legere

warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Het

temperatuur. As het boeten kold is en binnen warm,

kabinet kondigt aan dat vanaf 2026 groene eisen

wil die warmte van zichzölf naor boeten. Dat

worden gesteld aan de warmte-installatie.

probeert wij tegen te holden deur het hoes te
isoleren. En aj met een warme hand ene met kolde

Bovenstaond bericht stun op 17 mei in het

handen de hand schud, dan streumt der warmte van

Dagblad van het Noorden. Minister Hugo de Jonge

jou warme hand naor die kolde hand. Dat kuj beide

van Volkshuusvesting wil dat de verwarming van

vulen.

hoezen duurzaomer en zuniger wordt. Zien veurstel
weur niet met algemien applaus ontvangen, maor

Aj warmte wilt verplaotsen van een koldere plek

daor wil ik het hier niet over hebben. Ok niet over

naor een warmere plek gaoj tegen die natuurlijke

veur- en naodielen. Ik bepark mij tot natuurkunde,

streum in, dan bi’j een pomp neudeg, een warmte-

wat döt een warmtepomp en hoe döt hij dat.

pomp.

Pompen

Zu’n pomp zit in een koelkast of diepvries. Daor

Elk is wel vertrouwd met een waoterpomp of fiet-

wordt warmte oet een kolde ruumte wegpompt naor

spomp. Die pompt waoter (of aander vloeistoffen

boeten de kast, waor het warmer is.

zoas benzine) en lucht (of aander gassen zoas eerdgas) naor een plek waor as wij het hebben wilt. Maor

Verwarming van hoezen

warmte? Kuj dat ok pompen?

Warmtepompen veur verwarming van hoezen haolt

Eerst even terug naor die waoter- en fietspomp.

warmte oet de boetenlucht en pompt dat naor de

Waoter streumt van zichzölf van hoog naor leeg,

verwarmingsinstallaotie in hoes, ok as het boeten

vanof de barg het dal in of van de straot de rioolput

kolder is dan binnen.

in. Aj waoter umhoog wilt laoten streumen bi’j een
pomp neudeg. Lucht streumt van zichzölf van een
plek met hogere druk naor een plek met legere druk.
Dat gebeurt bij een lekke band, dan streumt de lucht
oet de band (hoge druk) naor boeten (lege druk). Aj

				...Lees verder >

NATUURKUNDE (door Jan Harbers)
Warmtepompen.
Der bent verschillende warmtepompen. Een volle-

Binnenunit (rechts)

dig elektrische warmtepomp haolt alle beneudigde

bij de ketel (links)

warmte oet de boetenlucht. Ie kunt dan zunder ketel
en dus van het gas of.

temperatuur weer of. Dat opnemen van warmte
gebeurt deur een netwark van buisjes (de verdamper). In die buisies wordt vloeistof verdampt. Daorveur is warmte neudig; de buisies wordt kold. De
omringde lucht warmt die buisies een beetie op. Zo
wordt der warmte oet de lucht haold. Um te zörgen
dat de kolde lucht, waor de warmte an onttrokken
Hoezen met volledig elektrische warmtepomp

is, vervangen wordt deur verse lucht zit der in de
warmtepomp een ventilator.

Een hybride warmtepomp levert warmte oet de
boetenlucht an de ketel. Op momenten dat de pomp

Deur met een compressor (pomp) de damp oet de

niet genog warmte levert (as het boeten slim kold

verdamper onder druk te zetten, condenseert die

is, denk an vörst) springt de ketel bij deur gas te

damp en komt de warmte weer vrij. Dat gebeurt in

verbranden. Dizze pomp wordt evengoed elektrisch

een aander netwark van buisies (de condensor). Die

andreven, maor ie bent daornaost nog wal

buisies geeft die warmte of an de umgeving,

afhankelijk van gas.

miesttied is dat waoter wat um de buisies streumt.
Zo wordt dat waoter warm; het kreg een veul hogere

Bij een hybride warmtepomp he’j een boetenunit

temperatuur as de boetenlucht waor de warmte an

die de warmte oet de lucht haolt en een binnenunit

onttrokken is. Met dat warme waoter kuj de cv en

die de warmte deurstuurt naor de ketel.

tappunten (de warmwaoterkraon) van warm waoter veurzien. Dat gebeurt bij de volledig elektrische
warmtepomp. Het warme waoter kuj ok ofgeven an
de cv-ketel die daordeur zölf minder gas huuft te
verstoken. Dat gebeurt bij de hybride warmtepomp.
Informaotieaovend
Aj meer weten wilt over veur- en naodielen,
kosten, subsidies en zuks dan kuj terecht op de

Boetenunit

informaotieaovend van Rolde Energieneutraal op
15 juni um 19.30 uur in MFC Boerhoorn. Anmelden

Hoe warkt een warmtepomp?

kan via info@rolde-energieneutraal.nl. Ie kunt ok

Warmtepompen neemt warmte op oet lucht met een

oeze plaotselijke installateurs bevraogen; die weet

lege temperatuur en geeft de warmte bij hoge

der alles van.

MUSICAL
GROEP 7&8

DINSDAG 12 JULI
Aanvang: 19:00 uur
Hofsteenge Grolloo
(zaal 18:30 uur open)

• 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.

