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Van de bestuurstafel
> Grolloo Zorgt en Corona
> Interview met Emmie Suichies

Grolloo Zorgt en Corona

...dat was de uitkomst van de persconferentie van 
afgelopen vrijdag. Alle maatregelen zijn in onder-
staande factsheet samengevat.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact met mij op: 
Siny Vink 06-36511015 of 
s.vink@impulsaaenhunze.nl

‘Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden’...

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Quarantaine 

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als:  
• Je een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden). 
• Je korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
In alle andere gevallen wel.  

 
Voor bepaalde beroepen wordt gewerkt aan  
een speciale regeling. 

Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden  
 

Voor sport, kunst- en cultuurbeoefening, contactberoepen, detailhandel en onderwijs, is per 15 januari 2022 weer 
meer mogelijk. Daarbij gelden wel een aantal extra voorwaarden zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. 

Door het hoge aantal besmettingen blijven onder meer horeca, musea en bioscopen gesloten.  
Op dinsdag 25 januari wordt besloten of er weer meer kan. 

Klachten? Blijf thuis en doe 
direct een test, ook als je 
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
Hoest en nies in  
je elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Lucht

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels (zoals 
kledingwinkels en tuincentra) open 
tot 17.00 uur. 

 
Essentiële winkels (zoals 
supermarkten) open tot 20.00 uur.

Algemeen

Ontvang max. 4 personen per dag 
en ga bij max. 1 huishouden op 
bezoek.  

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest.  

 
Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.  

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.  
 

Contactberoepen

Kappers, nagelstudio’s en andere 
contactberoepen open tot 17.00 uur. 

Uitbreiding regels  
mondkapjes 

Draag een mondkapje:  
• Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter 

afstand te houden (zoals winkelstraten). 
• Op de werkvloer bij verplaatsing en als 

1,5 meter afstand houden moeilijk is.  
• Op mbo, hbo en universiteit bij 

verplaatsing en als je zit.   
Gebruik bij voorkeur een wegwerpmondkapje 
en geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes.  

14 januari 2022

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. Afhalen 
en laten bezorgen mogelijk. 

 
Evenementen niet toegestaan. 
Uitgezonderd uitvaarten, weekmarkten 
en professionele sportwedstrijden 
(zonder publiek).  

Onderwijs

Al het onderwijs open voor lessen 
en colleges.

Sport 

Zowel binnen als buiten sporten is 
mogelijk (zonder publiek).  

 
Bij binnensportlocaties is een 
coronatoegangsbewijs en 
identiteitsbewijs nodig (vanaf 18 jr).  

 
Groepslessen en wedstrijden binnen 
eigen clubverband zonder publiek 
toegestaan. 

Kunst en cultuur en recreatie

Theaters, bioscopen, musea, concert -
zalen, dierenparken, pretparken en 
sauna’s zijn voor publiek gesloten.  

 
Cultuurbeoefening (zoals muziekles 
en dans) zonder publiek toegestaan. 
Binnen en buiten coronatoegangs -
bewijs nodig (vanaf 18 jr).



Interview met Emmie Suichies

“Een vliegende krei vangt altied wat”. Ik hoor het 
mijn opa nog zeggen. En zo vergaat het mij ook vaak. 
Als je onderweg bent, hoor of zie je veel. En zo was ik 
op enig moment in Rolde en ontmoette daar Emmie 
Suichies. Hij vertelde me mooie verhalen uit een 
dichtbij en verder verleden en zo bedacht ik dat die 
verhalen goed zouden passen in een interview voor 
het sportblad. Dus… op naar Rolde.

Emmie Suichies, geboren in 1938 in Rolde. 
Boerenzoon en vernoemd naar opa Emrik. Omdat er 
al veel neefjes Emrik waren die allemaal 
bijnamen hadden gekregen, besloten vader en 
moeder Suichies dat zijn roepnaam Emmie moest 
worden. Het zorgt nog wel eens voor verwarring. 
Dan krijgt hij post voor mevrouw Suichies... Emmie 
zou zijn vader opvolgen op de boerderij. Die stond 
midden in Rolde, ongeveer waar nu het Chinees-
Indische restaurant is. Geen fijne plek, en toen de 
gemeente op enig moment ook wel belang had 
bij een deel van de grond, werd de boel verkocht. 
Emmie ging werken op de melkfabriek in Rolde. 
Maar toen hem in 1962 (nog eens) werd gevraagd of 
hij geen postbode wilde worden, en het aanbod er 
wel goed uitzag, besloot hij om dat maar te doen. 
Op maandag op de fiets naar Annen, op dinsdag en 
woensdag naar Gieten en op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van Rolde via de Hoornsebulten en 

Nooitgedacht naar de Broekstreek. En ook vaak naar 
Grolloo en omstreken. ’s Morgens om half vijf op het 
postkantoor post sorteren en dan op de fiets alles 
bezorgen. Niet over mooie fietspaden maar soms 
over smalle zandpaden met mollengaten en al. De 
fiets had een zware achterkant, berekend op heel 
wat kilo’s post. Zijn geluk was dat de melkwagen 
vaak de zak met post voor de Broekstreek mee kon 
nemen, dat scheelde nogal wat kilo’s. Hij pikte de 
zak dan weer op bij café Boelens en fietste de hele 
Broekstreek door, tot waar nu camping Dianaheide 
is. Hij was dan al in Rolde begonnen, via de Hoornse 
Bulten en Nooitgedacht naar Amen gefietst. Het was 
meestal wel al een uur of vijf voordat hij weer bij
het postkantoor in Rolde was. Dat was aan de 
Asserstraat-hoek Bosrand. Als ik vraag hoeveel 
kilometer hij dan fietste, haalt hij zijn schouders 
op. Hij weet het niet. Maar toch zeker wel tussen de 
veertig en vijftig kilometer. Soms door dikke sneeuw 
en dan soms ook letterlijk met die zware fiets met 
post op de schouder.

Als postbode moest je in die tijd een eed van 
geheimhouding afleggen. Je werd geacht altijd je 
uniform te dragen. Overhemd, stropdas, jas, broek 
en pet. Ook als de mussen dood van het dak 
vielen! Ooit fietste hij snel even bij huis langs toen 
het boven de dertig graden was, trok een korte 
broek en een t-shirt aan en ging de post bezorgen in 
Grolloo e.o. Op de terugweg weer langs bij 
echtgenote Matje en het kloffie weer aan. Toen hij 
terug kwam op het postkantoor sprak 
kantoorhouder Komduur hem aan: of het waar was 
dat hij in T-shirt en korte broek de post had bezorgd? 
Hij had namelijk daarover een klacht ontvangen uit 
Grolloo... Ja, dat klopte. 

    ...Lees verder >

Door Siny Vink.



Vervolg > Interview met Emmie Suichies
Door Siny Vink.

Een strenge berisping volde. Emmie heeft nooit 
kunnen achterhalen wie de klacht had ingediend.
Een postbode was in die tijd een soort van 
wandelend postkantoor in combinatie met een 
bank. Ze betaalden de AOW uit en waren dan soms 
op pad met bedragen die schommelden tussen de 
10 en 15 duizend gulden. Gewoon in de fietstas. En 
als ze bij mensen naar binnen gingen, bleef de fiets 
gewoon buiten staan. Met het geld in de fietstas. 
Ging altijd goed. Ook de kinderbijslag werd op die 
manier betaald. En de kwitanties van het 
ziekenfonds, van de krant, de Margriet, de 
Boerderij, enz. namen ze mee en die moesten 
mensen dan betalen. Aan het eind van de dag zat 
er dan ook behoorlijk wat geld in de tas. Op enig 
moment kwam Emmie met een kwitantie van een 
gulden of acht bij een gezin in Schoonloo. Een groot 
gezin was het. En armoe troef is misschien wat veel 
gezegd, maar wel krabben om rond te komen. De 
vrouw des huizes wilde de kwitantie wel betalen, 
maar of Emmie wel kon wisselen van 1000 gulden. 
Ja hoor, riep hij stoer, in de veronderstelling dat 
dat bluf was. Maar nee. Ze kwam met 1000 gulden 
terug van boven. Emmie stond versteld, had ook niet 
zoveel geld in de tas, maar loste het op met hulp van 
Veldhuis van het café. Terug op kantoor vertelde hij 
het verhaal aan een collega. Die lachte er hartelijk 
om. Ja, zei hij, dat had ik je wel kunnen vertellen! 
Gisteren heb ik daar de kinderbijslag uitbetaald voor 
al die kinderen!

Het was ook heel gewoon dat er briefjes op de 
brievenbus zaten: postbode, kom even binnen. En 
dan moest hij geld meenemen, bijvoorbeeld omdat 
iemand belasting moest betalen. Of post die naar 
Rolde moest. Fooien kregen ze ook. Die gingen in de 
pot en daar aten ze koekjes van bij de koffie tijdens 
het post sorteren en droge worst op de laatste 
werkdag van het jaar. En sigaren, dikke sigaren. 

Maar Emmie rookte die niet. Zijn oom Siebrand en 
zijn schoonvader rookten jarenlang de sigaren van 
Emmie op. Met dank.

Emmie nam nooit iets te drinken of te eten mee als 
hij aan het werk was. Dat was niet nodig. Degene bij 
wie hij rond koffietijd was, schonk een extra kopje in, 
en rond het middageten zette er altijd wel iemand 
een bord bij. Op de donderdag. vrijdag en zaterdag 
zei hij altijd tegen Matje: eet jij maar warm met de 
kinderen, ik krijg wel wat. En dat was ook zo. Ook 
hier: een vliegende krei vangt altied wat...
In 1963 kwam er een postauto in Rolde. Maar het 
was niet zo dat je daar zomaar mee mocht rijden 
ook al had je een rijbewijs. Daar kwam nog wel een 
test aan te pas, en daarvoor moest Emmie naar 
Scheveningen-den Haag. En die auto was ook niet 
bedoeld om alle post mee te bezorgen, dat ging in 
Rolde en Grolloo gewoon op de fiets Op enig 
moment moest Emmie post bezorgen in de 
ruilverkaveling, de straat zat vol modder en hoewel 
hij maar heel zachtjes reed, gleed de auto door, zo 
de sloot in. Op de boerderij maar bellen naar 
Komduur dan. De reactie: hoe is het met de auto? 
Of alles goed was met Emmie was blijkbaar minder 
interessant.

We rollen van de ene anekdote naar de andere. In 
1979, toen er zoveel sneeuw lag, was van het 
hoofdkantoor het bericht gekomen dat de post niet 
bezorgd hoefde te worden. Geen doen, dus niet 
doen. Maar bij de post van Grolloo e.o. zaten 
rouwkaarten en die moesten toch eigenlijk wel rond, 
vonden ze. Emmie en zijn collega’s stapten met zijn 
vieren in de auto, schoppen mee om zich desnoods 
weer uit te kunnen graven. De auto werd bij 

    ...Lees verder >



Vervolg > Interview met Emmie Suichies
Door Siny Vink.

Hofsteenge op de parkeerplaats gezet en de post 
lopend bezorgd. Bij terugkomst werden ze door 
Harm Hofsteenge naar binnen gehaald. Wat bleek: 
op die dag was de familie Enting 25 jaar getrouwd en 
ze hadden een feest gepland. Maar ja, door het weer 
kwam er niemand. De postbodes werden royaal 
onthaald. Eerst koffie met gebak en toen een borrel 
met hapjes. Gelukkig was er een collega die niet 
dronk!

In Schoonloo was café Veldhuis, en de postbodes 
dronken daar altijd koffie met wat er bij. En in de 
winter kregen ze soep, of snert met roggebrood. 
Op een kwade dag vertelde Veldhuis dat hij het café 
had verkocht aan Hegeman. Daar waren de 
postbodes nog niet direct blij mee, hoe zou het dan 
gaan met de lekkere soep? Nou, dat was geen nood, 
zei Veldhuis. Hij had in het verkoopcontract op laten 
nemen dat de postbodes hun natje en droogje er 
moesten kunnen blijven krijgen! En zo ging het ook, 
met plezier.

Of de keer dat een oudere vrouw aan de weg stond, 
een beetje in paniek. De kinderen waren weg, en 
er was een “koe an toe” en ze kon zich er niet mee 
redden. Emmie bedacht zich niet, fiets tegen de 
schuur, jas uit, koe verlossen, handen wassen en 
weer verder.

Of die lelijke hond van Gommer. Die hing je altijd in 
de broek. Tot hij een keer een postelastiek tegen zijn 
kop kreeg, toen verdween hij altijd uit het zicht als 
hij alleen maar de postbode in de verte zag.
En zijn er nog veel meer verhalen te vertellen, 
bijvoorbeeld over de drie maanden dat hij in 
Amsterdam is ingevallen, of de koffie en de borrel bij 
Ot en Tiny Tissing. Of over hoe de kaart met adres 
Opoe in Rolde, afzender Giny toch bij de juiste opoe 
terecht kwam. Of over post sorteren rond de Kerst. 
Of over het feit dat er ook een postkantoor was in 
Grolloo, tegenover de fabriek waar Maris Veenhof 
zijn vrouw kantoorhouder was.

Emmie heeft nog veel meer verhalen, maar ik moet 
er ook nog iets van schrijven, dus we laten het er 
eerst maar bij. Prachtig die verhalen!

En nu vraag ik me af: zijn er nog foto’s van het oude 
postkantoor? En welk echtpaar Enting was 25 jaar 
getrouwd in 1979 toen er zoveel sneeuw lag? Laat 
het ons weten, leuk voor een volgend sportblad.



 

 

 

 

 

 

 



COLUMN DICK OELEN

Uitblinken in 10.000 uur

Al langer had ik een bijdrage over het thema 
‘betrouwbaarheid’ willen schrijven. Maar na de 
meer dan schandalige afhandeling ten aanzien van 
tienduizend euro-vergoeding aan gedupeerden in 
het gaswingebied van Groningen was de motivatie 
hiervoor ineens volledig verdwenen.  Ook twee 
bockbiertjes konden daar geen enkele wijziging in 
aanbrengen; mijn verontwaardiging over zo’n uiterst 
knullige operatie werd er alleen maar groter door.  
Maar waarover moest deze column dan gaan? 
Met de Olympische winterspelen in aantocht kwam 
ik een boeiend artikel tegen over hoe je nu ergens 
excellent in bent. Zijn het alleen sporttalenten, die 
naar China gaan of komt er meer voor kijken? 

Wat wij als talenten zien, blijkt na uitgebreid 
onderzoek in werkelijkheid een ingewikkelde 
combinatie te zijn van aanleg, kansen en volkomen 
willekeurig voordeel, waarmee het talent kan door-
groeien. Bestaat er zoiets als aangeboren talent? We-
reldwijd blijkt er al generaties lang onderzoek naar 
gedaan te zijn. Het voor de hand liggende antwoord 
is natuurlijk: ja. Wat je bereikt is een optelsom van 
talent, voorbereiding en oefening. Wanneer je de 
zaak grondiger onderzoekt lijkt de rol van aangebo-
ren talent steeds kleiner en die van oefening steeds 
groter. 

Bewijsmateriaal hiervoor komt uit onderzoek van 
de psycholoog Anders Ericsson en collega’s van 
de Hochschule für Musik in Berlijn. Met hulp van 
docenten verdeelden ze de violisten in drie groepen. 
De eerste groep waren de sterren, die de potentie 
hadden om solisten van wereldklasse te worden. De 
tweede groep waren studenten die gewoon ‘goed’ 

waren. De derde groep bestond uit studenten die 
van plan waren om ‘slechts’ muziekleraar te worden 
op scholen. 

Het ging erom te onderzoeken hoeveel uren je 
tijdens je hele carrière had gestudeerd sinds je voor 
het eerst een viool oppakte. 

In alle drie de groepen was iedereen vanaf ongeveer 
5-jarige leeftijd begonnen met zo’n 2 tot 3 uur per 
week te oefenen. Rond de achtjarige leeftijd 
begonnen er echter verschillen op te duiken. De 
studenten die tot de besten behoren oefenden meer 
dan alle anderen: 6 uur per week toen ze negen jaar 
waren; 8 uren per week toen ze twaalf waren; 16 uur 
per week toen ze veertien jaar waren en steeds meer 
totdat ze op hun twintigste meer dan 30 uur(!) per 
week doelgericht hun instrument bespeelden met 
de bedoeling om vooruitgang te boeken. Op hun 
twintigste hadden de uitverkoren violisten er 
allemaal 10.000 uren studie en oefening op zitten. 
De spelers uit de tweede groep hadden 8.000 uur 
gestudeerd en de toekomstige muziekleraren 
hadden net iets meer dan 4.000 uren gestudeerd. 
Vervolgens vergeleken Ericsson en zijn collega’s 
amateurpianisten met beroepspianisten. Hetzelfde 
patroon deed zich voor. De amateurs studeerden 
nooit meer dan gemiddeld 3 uur per week en op hun 
twintigste zaten ze rond 2.000 studie-uren. De 
beroepspianisten waren daarentegen geleidelijk 
steeds meer gaan studeren, totdat ze rond hun
 twintigste jaar eveneens de 10.000 uren hadden 
bereikt. 

    ...Lees verder >

Uitblinken in 10.000 uur
Column van de Week door Dick Oelen.



Vervolg > Uitblinken in 10.000 uur
Column van de Week door Dick Oelen.

Het eigenaardige van Ericsson’s onderzoek is dat 
hij en zijn collega’s geen ‘natuurtalenten’ konden 
vinden; musici die maar een fractie van hun tijd 
studeerden en tóch moeiteloos naar de top konden 
komen. Ze konden ook geen ‘doorzetters’ vinden; 
mensen die harder werkten dan wie dan ook en
tóch niet goed genoeg waren om de top te halen. 
De conclusie van hun onderzoek doet dan ook 
vermoeden dat als je maar genoeg aanleg hebt 
om op een van de beste muziekscholen te komen, 
het onderscheid tussen de ene en ander muzikant 
uitsluitend wordt bepaald door hoe hard hij of zij 
studeert. En zo zit het ook werkelijk. Degenen aan de 
uiterste top werken niet zomaar veel harder dan alle 
anderen. Ze werken juist veel en véél harder! 
Onderzoekers hebben later zelfs het aantal uren 
vastgesteld voor wat naar hun mening nodig is om 
de absolute top te bereiken: 10.000 uur. Dit getal 
duikt steeds weer op in heel veel onderzoeken naar 
excellente componisten, basketbalspelers, schaat-
sers, concertpianisten, schakers en verder. 10.000 
uren komt neer op zo’n drie uren per dag of 20 uren 
per week oefenen gedurende 10 jaar. 

Het schijnt dat de hersenen de hoeveelheid van 
10.000 uren nodig hebben om alles in te passen wat 
voor werkelijke beheersing vereist is. 

Dit is een enorme hoeveelheid tijd. Het is 
bijna onmogelijk om die hoeveelheid als 
jongvolwassene helemaal op eigen kracht te b
ereiken. Je hebt daarbij hulp nodig van ouders, die 
je aanmoedigen en ondersteunen en goede 
begeleiders. In feite mag je hopen dat je de kans 
krijgt in een opleidingsprogramma terecht te komen 
om daarmee een speciale kans te krijgen om er zó 
veel tijd in te steken. 

Mozart, Bobby Fischer, The Beatles, Bill Gates,... 
Wat hun verhalen gemeen hebben is niet slechts hun 
uitzonderlijk talent, maar ook de uitzonderlijke 
kansen die ze kregen én benutten. Al deze 
uitblinkers profiteerden van de een of andere 
ongewone kans. 

Onder onze China-gangers zitten vast heel veel 
talenten, die hun kansen hebben gegrepen. 
Benieuwd of ook zij wel 10.000 uren hebben 
geoefend in hun leven!! 

Aan het aantal medailles zal het niet af te meten zijn. 



ADVERTEREN?
Neem contact op.



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> De oetslag van de leste week
> Uitnodiging aan leden van de VDGO
> “Spontane” Actie en inzameling geld voor het goede doel

De oetslag van de leste week
7. De leste zin van dizze ronde. Daor bin ie vast slim wies met. Aans ik wel. Wat een geprakkezeer en aal 
week opnei. Afijn, ’t is goed veur de harsens zuw maor zeggen. Ik hoop daj je vernuverd hebt. As wij ’t 
nog iens op touw zetten moet, moej ’t maor angeven. 

7. De laatste zin van deze ronde. Daar ben je vast 
erg blij om. Anders ik wel. Wat een gepieker en elke 
week weer. Afijn, het is goed voor de hersenen zullen 
we maar zeggen. Ik hoop dat je je vermaakt hebt. Als 
we het nog een keer moeten organiseren, moet je 
het maar aangeven.

Het is beurt. Het zit der op. En ik ben daor wis en wa-
rachtig bliede met. De top vief bint allemaol vrouw-
luu en die geeft mekaor niet veul. Veer van de eerste 
vief zaten veurig jaor ok bij de eerste vief. Het is dat 
der een paor een week mist hebt, want aans had der 
lichtkaans niet meer as een paor punten verschil in 
zeten.

Heel bliede is niet erg bliede. Geprakkiseer, 
gedenk, getob of nadenken is aans as gepieker. 
Hersens is niet goed. En aj je vernuverd, dan hej 
plezier, maor wij hadden vermaakt bedoeld. Het 
gung dus weer um de punten en de komma’s.

De pries van dizze week giet nao loting naor Rennie 
Oldejans. Rennie hef een paor keer mist, maor het 
gemiddelde duud der op dat ze aans best wel iens 
an kop had kunnen gaon in de competitie.

Beste mensen, dit waren de zinnen van dizze ronde. 
Zeuven zinnen of eigenlieks körte verhaolties, die 
stuk veur stuk goed vertaold bint. Praot Drents! Het 
is van belang daj goed Nederlands kunt praoten, 

maor wat is het fijn daw in oeze eigen umgeving 
oeze streektaol gebruken kunt. Gewoon doen!

Kommende week kuj zien wel of dit keer de mienste 
punten verzaomeld hef dizze ronde.
Ie kunt de oetslaogen en tussenstand ok volgen op 
www.grolloo.com.

Metwarking deur De Groller Bok



Uitnodiging aan leden van de VDGO
Bij deze nodigt het bestuur van VDGO haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering op dinsdag 8 maart aanstaande, 20.00 uur in het Markehuis.

Leden zijn op persoonlijke titel lid van onze 
vereniging. Gelet op de coronasituatie kan het zijn 
dat deze vergadering digitaal plaats moet gaan 
vinden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we 8 maart 
in het Markehuis terecht kunnen. Hierbij treft u de 
agenda aan:

Algemene Ledenvergadering 8 maart 2022
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post / mededelingen
4. Notulen ALV 25 mei 2021
5. Jaarverslag 2021
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting
9. Vaststelling contributie
10. Bestuurssamenstelling
  Aftredend en niet herkiesbaar: 
  Yvette Dijkshoorn
  Het bestuur komt met de volgende  
  kandidaat om deze plaats in te 
  vullen: Karola Kruijer. 
11. ALV 2023: dinsdag 7 maart 2023
12. Rondvraag
13. Sluiting

NL. Doet
Ieder jaar neemt VDGO trouw deel aan de actie 
van het Oranjefonds: NL. Doet. Als bestuur hebben 
we gemeend ook dit jaar op 12 maart weer mee te 
doen, waarbij we de dan geldende veiligheidsregels 
omtrent in corona in acht zullen nemen.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale 
samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en 
waarin iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, 

versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zorgen dat niemand er 
alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, 
netwerk, geld, tijd, aandacht en erkenning. Het 
Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale 
Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden 
en bedrijven. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het beschermpaar van 
het Oranje Fonds. Tijdens NLDoet komen 
honderdduizenden mensen in actie om iets voor 
een ander te betekenen. Sociale organisaties die 
hoofdzakelijk draaien op vrijwilligers kunnen dankzij 
die hulp bergen werk verzetten. Werk dat anders 
veelal blijft liggen. 

Op zaterdag 12 maart zal het bestuur met 
vrijwilligers een rondje Grolloo doen om 
allerhande niet dagelijkse klussen uit te voeren, 
zoals schoonmaken van verkeers- een aanwijzings-
borden, diverse beelden en kunstwerken en zonodig 
voeren we kleine reparaties uit. Het is mogelijk dat 
we even aanbellen om warm water in onze emmers 
op te halen. Op deze wijze hopen we ook dit jaar 
weer een bijdrage te leveren aan NL. Doet.

De landelijke opschoondag die een week later op 19 
maart plaats vindt, laten we dit jaar aan ons voorbij 
laten gaan. In plaats daarvan kiezen we voor 
deelname aan de World Clean Up Day, later in het 
jaar, op 17 september. Daarover later meer. 



“Spontane” Actie en inzameling geld voor het goede doel
Hallo inwoners van Grolloo.

Het zal een aantal van jullie wellicht niet ontgaan 
zijn dat afgelopen week een aantal kinderen, soms 
een klein groepje dan weer een grote groep, bij een 
flink aantal huizen heeft aangebeld. Met een verzoek 
om geld te doneren voor het goede doel en dat op 
een zo goede manier aan jullie duidelijk te maken. 

Het begon als een spontane actie van een groepje, 
4-tal, meiden. Dit heeft vervolgens een sneeuwbal 
effect teweeg gebracht onder de kinderen wonend 
in Grolloo. Een ongekende enthousiaste en 
energieke drive over een serieus onderwerp.

Het doel dat ze voor ogen hebben is om het 
ingezamelde geld te doneren aan een goed doel 
gericht op genezing of projecten met kinderen op 
het gebied van kinderoncologie/kinderkanker.

Na een flink aantal huisbezoeken is door de 
kinderen een super mooi bedrag binnen gehaald. 
Op maandag 10 januari zijn de scholen weer 
begonnen in het nieuwe jaar en is zelfs in groep 5/6 
van basisschool de Drift hier aandacht voor 
gevraagd.

Het enthousiasme van de kinderen heeft uiteindelijk 
ook voor gezorgd dat hun energie en vragen bij de 
ouders terecht is gekomen. Soms met hulpvragen 
over hoe onder andere meer geld geworven kon 
worden tot het beschikbaar stellen van de 
keukentafel en huis als kantoor en projectruimte. 
En daarna gezamenlijk ideeën bedenken en 
uitwerken om komende zomer allerlei activiteiten 
te ontplooien. Het project neemt dan ineens grote 
vormen aan.

Wij als ouders mogen best trots zijn dat de 
kinderen op deze wijze zelf een doel en manier 
hebben bedacht om aandacht te vragen voor een 

serieus onderwerp dat soms verdrietige,maar ook 
zeker mooie momenten kent en daarbij op uw 
hulp heeft kunnen rekenen in een bijdrage. Maar 
eerlijk is eerlijk dat zij hebben overzien hoeveel 
meer verantwoordelijkheid het met zich meebrengt 
als deze manier van geld ophalen op deze manier 
wordt doorgezet. 

Daarom willen we jullie hierbij vermelden dat het 
totaalbedrag dat op dit moment is binnengehaald 
met een totaal van 63,38 Euro gedoneerd en 
overgemaakt wordt aan De Prinses Máxima Centrum 
Foundation en specifiek naar “Sterres actie”. Haar 
korte verhaal en actie is terug te lezen via de 
volgende link https://www.maximaalinactie.nl/ac-
tie/sterre-van-wijlen

Hiermee stopt op dit moment de werving in donatie, 
met huis aan huisbezoekjes, door de kinderen van 
Grolloo maar zeker niet de aandacht die zij hebben 
gevraagd voor hun goede doel en de oneindige 
energie en doorzettingsvermogen om gezamenlijk 
dit op te pakken. 

Mocht u op een ander moment willen besluiten om 
ook te doneren dan kan dat via de website https://
www.maximaalinactie.nl/doneren-aan-een-actie. 

Nogmaals dank voor uw bijdrage namens de 
4 meiden en kinderen die later hebben 
meegeholpen.



 

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.



 

 


