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BESTUUR NIEUWS

Van de bestuurstafel
> Geslaagde snertloop 2023
> Contributies 2de helft van seizoen 2022-2023
> Sportdorp Grolloo

Geslaagde snertloop 2023
Heerlijk weer om buiten te zijn, gezellig om in Het Markehuis bij te praten en de snert smaakte prima!

Contributies 2de helft van seizoen 2022-2023

Daarom wordt de contributie over de 2de helft van 
het lopende seizoen 2022-2023 geïnd in 2 delen, in 
januari en april 2023.

Om de contributiebetalingen beter te spreiden over het sportseizoen (1 juni – 31 mei), is er besloten de 
contributie in 4 (gelijke) delen te innen, in augustus, november, januari en april.



Sportdorp Grolloo

De eerstvolgende dorpsmaaltijd is op donderdag 
2 februari 2023.

Wilt u er ook (weer) bij zijn, aanmelden kan tot 
uiterlijk vrijdag 27 januari via:
  het formulier op de balie van Het Markehuis       
  bellen met Roelof Dilling (06-22408751).

We hebben plaats voor maximaal 60 personen. Wees 
er daarom op tijd bij, want VOL=VOL!

Dorpsmaaltijd.



COLUMN EGBERT MEIJERS

De parel en de ketting

De kortste dag van het jaar ligt achter ons. De 
decembermaand, met alle feestelijke dagen van 
de winterzonnewende en de daaraan verbonden 
kerkelijke dagen, is slechts een herinnering. Mooie 
herinneringen hield ik over aan het bij elkaar zijn als 
vrienden en familie. In december werkte ik mee aan 
de Kerst-singalong in het Nijend24 theater in 
Anderen. Na twee jaar corona kon het weer en er 
was zoveel belangstelling dat het wel vier keer 
uitverkocht kon worden.

Deze keer werkte ik mee in de rol van presentator. 
En het was me een waar genoegen. ‘Kerstparels’ was 
de titel van het programma. De bijdragen van alle 
artiesten waren als parels die de gure, regenachtige 
avond van warmte en lichtheid gaven. Het publiek 
genoot en de artiesten idem. In mijn verhaal 
‘Kerstparels’ sprak ik over hoe muziek ons verbindt: 
Wij zijn als parels aan een ketting met elkaar 
verbonden. Ons bestaan is als Yin en Yang. We 
ondergaan in deze donkere dagen de blues van ons 
leven, maar zingen ook van blijde boodschappen en 
van warmte bij elkaar. Buiten liggen de kale 
kletsnatte akkers, de sterrenhemel is door wolken 
toegedekt en lijkt iets te verbergen. In het donker 
van midwinter heerst een spanning van iets 
ongrijpbaars... De wolf sluipt rond in het Drentse. 
We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen 
is lang, en daarom vullen wij de tijd, met feestelijk 
gezang… Dat zal die Poetin leren!

Ach, de kortste dag van het jaar ligt al achter ons. De 
nieuwe tijd staat in de steigers! Daarom drinken we 
glühwein bij het digitale knapperen van de infrarood 
verwarming en we eten kerstkransjes, kalkoen, 

dreuge worst of vegavis. 

Er klinken vanavond ook vrolijke liedjes van hoop en 
liefde en we noemen het Kerstparels!! Verbinding, dat 
is waar het allemaal om draait. Verbinding 
hebben we nodig. Verbinding; wij mensen kunnen niet 
zonder. Verbinding, zoals wij hier met elkaar, want wij 
zijn ware parels aan de ketting van de mensheid!

De waarderende reacties waren fijn om te 
ontvangen. Want warme woorden in de vorm van 
complimenten, daar word je van binnen warm van. 
Dat gevoel van warmte wil je vasthouden, want het 
voelt fijn.

Een nieuw jaar is begonnen met het verbreken van 
alle warmterecords. Het is warmer dan ooit! Zou dat 
komen door die complimenten? Zou dit jaar een 
ommekeer kunnen zijn van de manier waarop we 
met elkaar omgaan? Dat we de jaren van het
individualisme verlaten en terugkeren naar een 
andere houding? Dat we als mensen meer om elkaar 
geven? Zullen we dat eens met elkaar afspreken en 
gewoon dóen? Even de tijd nemen? Een 
complimentje geven? Het is niet zo moeilijk. Goh, 
wat hej de tuun weer schier op örder! En als je dan 
zo’n complimentje krijgt niet denken: Waor bemui je 
je met, vent? Nee, gewoon een complimentje terugge-
ven. Wat leuk dat je dat zegt. Dankjewel! Zullen we in 
het nieuwe jaar proberen zo met elkaar om te gaan? 
Gewoon zo van: Of binj even hen de kapper west? ‘k 
Magt wel lieden! Of: Of woj der even op oet? Je hebt 
de auto jao zo mooi wast!

De parel en de ketting
Column van de Week door Egbert Meijers.



 
 
 

Zaterdag 4 FEBRUARI 2023 
presenteert TOG Grolloo: 

 
 

TANTE BELLA’S BEAUTYSALON 
 
 

een klucht in drie bedrijven 
geschreven door Henk Roede 

 
 

CR Hofsteenge Grolloo; aanvang 20:00 uur 
(zaal open vanaf 19.00 uur) 

 
 

We zijn heel blij dat we weer op de planken kunnen! Wat krijgt u voorgeschoteld?? 
Een korte beschrijving: 

 
Tante Bella is gaan hemelen. Haar twee neven Berend en Albert erven haar 

schoonheidssalon. Ze weten eerst niet zo goed wat ze er mee moeten aanvangen, 
want ervaring op dit gebied hebben ze totaal niet. Ze leren echter steeds beter 

waarmee ze hun klanten van dienst kunnen zijn. Dit leidt natuurlijk wel tot de nodige 
misverstanden en ‘ongelukjes’! Gelukkig is er stagiaire Suzan, die de helpende hand 
biedt. Want (zoals gezegd) de heren hebben af en toe wat uitleg en hulp nodig… 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

 

Ik denk dat het helpt om de verbinding die we met 
elkaar hebben vast te houden of te herstellen. Er 
staan met het nieuwe jaar voor ons allemaal grote 
vraagstukken op de stoep: klimaat, ziekten, oorlog, 
biodiversiteit, inflatie, energieprijzen enz… Het zou 
ons helpen als we elkaar als medemensen blijven 
vasthouden. Laatst, bij de dorpsmaaltijd, heb ik 

ervaren dat dat in Grolloo wel goed zit. Maar als je 
nog in je eigen oester zit te parelen zou ik je willen 
vragen: open je eigen oester en rijg jezelf als parel 
aan de ketting van mensheid.

Ik wens jou een gezond, veilig en verbonden 2023!

De parel en de ketting
Column van de Week door Egbert Meijers.



 

 

 

 

 

 

 



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!

Téja Venema
Gediplomeerd medisch pedicure

       06 227 396 66
       info@tejavenemapedicure.nl
       www.tejavenemapedicure.nl



SPORT NIEUWS

Vanaf de velden

> Volleybal programma

Volleybal programma
Programma.

Goeie veurneems
Gelukkig nieuwjaar!

As ’t olle veurbij is,
en ’t nije nog nij is
dan neem wij as mèensen
oes vaok hiel wat veur
Wij zult dit, zij zult dat
wij bint hiel wat van plan
maor, der komp zo weinig van
Wij gaot gewoon weer deur 
in de alledaagse sleur
tot het olle jaor veurbij is
en het nije nog zo nij is,
Ja dan, van veur of an,
bin wij dan weer
hiel wat van plan.



Meerdere SGO-ers in touw bij de Gletsjerkuilcross in Ees!
Na 2 jaar afwezigheid vanwege Corona, kon het dit jaar weer: de Gletsjerkuilcross!

Een route door het natuurgebied bij Ees, een paar 
keer door de gletsjerkuil en natuurlijk door het 
Stormbos! Sabine en Daphne snelden op de korte 
afstand naar het podium. Kevin heeft de fiets 
opgeborgen, de schoenen weer aangetrokken en 
ging direct de uitdaging aan van deze cross. Jos 
had de meest serieuze voorbereiding, en zelfs een 
accommodatie vlakbij het parkoers geboekt. Allen 
goed gedaan!

Op de lange afstand liepen Kristian en Jeroen naar 
een snelle tijd en wist Martin Gerritjan en Machiel 
voor te blijven. Markwin was alweer voldoende 
hersteld van zijn 200 km tocht om hier te lopen en 

Arjan koos deze keer voor de volledige afstand. 
Mariska liep soepel over de mooie paden.

Maar vergeet ook de vrijwilligers niet! Alie had de tijd 
van haar leven in de golfkar, Lianne klopte alle tijden 
in, Aad gaf iedereen een startnummer en Annemieke 
regelde het parkeren. Jan Berghuis en Jan Posthuma 
zorgden voor de nodige aanwijzingen en 
aanmoedigingen op het parkoers. Aangezien het 
weer ook boven verwachting was, heeft iedereen 
genoten. Op naar de volgende cross in Gieten op 4 
februari!



DORP NIEUWS

Uit het dorp
> Oud papier
> Soosavond Welzijn Ouderen
> Klaverjassen in Schoonloo – gewoon omdat dat kan
> Drenthecursus in Grol
> Hondenberaad

Oud papier
Er wordt a.s. zaterdag 14 januari weer oud papier gehaald.

Wilt u uw oud papier vóór 9.00 uur goed gebundeld 
of in dozen verpakt aan de weg zetten? 

Voor het ophalen van het oud papier in Grolloo, 
Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim (tussen 9.00 
en 13.00 uur) doen we graag weer een beroep op de 
ouders. We verwijzen hiervoor naar het schema in 
de schoolgids. 

De containers van Grolloo staan bij de school.

Let op: alleen papier in de containers, 
geen bouwafval!

We danken u alvast weer voor uw medewerking.

De volgende ophaaldata voor het schooljaar 
2022-2023 zijn:
 
11 maart 2023
22 april 2023
3 juni 2023
15 juli 2023

Contactpersoon: Coördinator container is telefo-
nisch bereikbaar van 9.00 u tot 13.00 uur op het 
nummer 06 – 43594605
Let op nieuw telefoonnummer!

Namens de oudervereniging 
OBS “De Drift” Marieke Schamper

Soosavond Welzijn Ouderen
Ouderensoos-nieuwjaarsvisite

Maandag 16 januari is er weer 
ouderensoos-nieuwjaarsvisite in het Markehuis. 
Inloop is vanaf 19:30 uur. Van harte welkom!



Klaverjassen in Schoonloo – gewoon omdat dat kan
Perfect georganiseerd door Joke en Albert kan ik wel zeggen.

Hapjes, drankjes en natuurlijk starten met koffie en 
een rolletje (of twee). Uit alle windstreken kwamen 
er mensen op af. Van 2ᵉ Mond en Zwiggelte tot zelfs 
het verre Grolloo. 

Met 16 enthousiaste kaarters en dus vier tafels 
werden de kaarten geschud. De draaikaarten 
werden klaargelegd en er lag keurig op elke tafel een 
scorekaart met bijbehorende pen. Kortom: je hoeft 
alleen nog maar te gaan zitten en gehakt maken van 
je tegenstander. Mits het je gegeven is natuurlijk.
Voordat je start moet er eerst een soort 
matchmaking plaatsvinden. Anders heb je namelijk 
geen partner om mee te spelen. Voor wie het niet 
wist, klaverjassen doe je met zijn tweeën tegen een 
ander tweetal. Met zijn vieren dus. Om het even 
te verduidelijken. Je pakt een nummer en zoekt je 
maat. Want zo noemen professionele klaverjassers 
de partner. 

Om nog even door te gaan op de professionele toer, 
een potje klaverjassen is niet één potje. Nee, het zijn 
er 16. Die 16 samen noemen we een boom. Je speelt 
drie bomen op een avond. Nu denk je misschien, 
moie, kan daar niet in gesnoeid worden. 

Nou nee, en dit om verschillende redenen.
1. Het is machtig mooi om te doen dus elk  
 boompje is er weer één.
2. In minder dan een uurtje is het boompje  
 afgerond en kun je met je prachtige score  
 doorschuiven naar de volgende tafel. Wel  
 na een toiletbreak en met een nieuw drankje  
 in de hand. Dat uurtje is trouwens  
 gemiddeld. Dit ligt een beetje aan de  
 reactiesnelheid van de deelnemers.

Goed alle kaartheid op een stokje. We moeten door. 
Klaverjassen is voor iedereen en het is nog mooi om 
te doen ook. En baal je nu dat je deze avond gemist 
hebt? Dan hoef je dat niet lang te doen. Want laat 
het nou vaker georganiseerd worden dan deze ene 
keer. 

In Schoonloo wordt er om de 14 dagen geklaverjast 
in het Dorpshuis de Zevenster. Op de woensdag en 
er wordt gestart om half 8. De eerstvolgende keer is 
op 18 januari. Wil jij daarbij zijn geef het even door 
aan Albert Boer, 0592-501410 of Joke Hindriksen, 
06-27036086. 



Drenthecursus in Grol
Vanof 8 febrewaorie 2023.

Al jaoren gef het Huus van de Taol de Drenthecursus. 
Jan Hartlief, bij veulen wel bekend, is naost veul 
andere dingen ok docent Drents. In acht aovends 
wul hij je veul leren over de Drentse taol en cultuur. 
Vanzölf is de Drentse taol belangriek in de cursus, 
ok al is het gien taolcursus. De aovends bint heul 
gevarieerd: Der wordt Drentse literatuur lezen, der 
wordt praot over Drentse gebruken en over streek-
taolmuziek. Ok kiek wij naor verschillende Drentse 
dörpstypes en het Drentse landschap. Met oeteraord 
veul andacht veur het dörp Grol.

Het cursusboek is de basis veur de cursus, maor Jan 
hef genog kennis van zaoken um eigen underwarpen 
in de cursus an bod te laoten kommen. Een maot-
warkcursus dus! De cursus wordt geven in het Drents 
van Grol en umstreken.

De Drenthecursus kost 55 euro en daor zit het 
nuvere cursusboek bij in. Het kan wezen dat daor 
nog een bijdraoge veur huur en koffie bij komp. (We 
bint nog an 't bekieken of we hier en daor nog wat 
subsidie lös kunt peuteren.)

De bedoeling is um vanof 8 febrewaorie 2023 de 
cursus in het dörpshoes te organiseren. Dit keer 
maor hopen dat het met Corona goed oflop. Zo 
gauw as wij meer weet, heur ie dat van oes.
Elk en ien kan met andoen. Je huuft dus niet oet 
Grol te kommen. Liekt het je wat, geef je dan op. Woj 
eerst nog wat meer weten, dan kuj aait bellen met 
Bertus Reinders, maor een mailtie is makkelijker 
l.reinders@degrollerbok.nl 

Of even anmelden deur middel van het 
formulier op de webstee

Doej met an?

Het leste neis kuj aait vinden 
op www.grolloo.com 
of klik op de QR-code

Bovenstaand in het Nederlands? Ga naar de website. 

PROEMENBOOM door Bas Luinge
Oeze vrienden, Hans en Jansje oet, Börger bint verhoest.

Bij heur in de tuun bleven een paor proemenbomen 
staon. Bij ien daor van hadden Geertje en ik wel 
belang. Op een dinsdagmörgen bin’k hen Börger 
reden met auto en anhanger. Hans en Jansje 
wadden niet in hoes. Ik mus mij zölf zien te redden. 
Nao veul geploeter en binnensmonds gemopper 
he'k hum oet de grond kregen. Een toevallige 
veurbijganger hef mij hölpen um de boom op de 

kar te kriegen. ‘Waor moej der met hen?’, vreug de 
man. ‘Hen Grol’, zee ik. ‘Weej wel, dat de weg Börger 
- Scheloo der oet lig?’ zee e. Jao, dat wus ik wel. Ik 
was niet veur niks viao Papenvoort kommen. En ik 
wus ok wel dat der wat ruilverkavelingswegen 
tussen Grol en Börger oetlagen, maor niet precies 
welke. ‘Ik zul maor niet weer over Papenvoort gaon’, 
zee de man, ‘aj plietsie tegen kompt bej de klos.' Ik 

mailto:l.reinders@degrollerbok.nl
https://www.grolloo.com/activiteiten/aanmelden-drenthe-cursus.html
www.grolloo.com


PROEMENBOOM door Bas Luinge
Oeze vrienden, Hans en Jansje oet, Börger bint verhoest.

har een probleem: hoe kom ik met de 
proemenboom in Grol? Der wadden twee 
meugelijkheden: óf deur de ruilverkaveling, óf over 
Papenvoort. Ik keus veur ’t eerste, want ik hoopte 
da’k de weg Börger - Scheloo wel oversteken kun. 
’t Kleine stukkie boom dat op de anhanger lag he’k 
met sjorbanden vaast maokt en doe bin’k wegreden 
naor Wespurt, een dörpie tussen Börger en Scheloo. 

Ik har geluk: de weg kunden je oversteken. Vanoet 
de auto he’k Geertje beld en zegd da’k onderweg 
was en dat alles goed gung: ze zul de kovvie maor 
anzetten. Ik har teveul zegd. In de verte zag ik wat 
op straot staon, maor kun ’t nog niet goed zien; ’t 
zul toch niet zo wezen dat ’t nog mis gung? Nou, ’t 
gung goed mis, der stunden twee grote vrachtauto’s 
op straot, ze wadden bieten an ’t laoden. Ik kun der 
onmeuglijk langs. Hier wa’k mooi klaor met, ik mus 
weerum, maor dreien op een ruilverkavelingsweg, 
met een proemenboom op de anhanger van meer as 
veer meter, gao der maor an staon! Der zat maor ien 
ding op: ofkoppeln en haandmaotig de kar dreien. 

Doe as ik weer veur de weg Börger - Scheloo stun, 
zag ik dat der een auto richting Scheloo gung. As die 
der langs kan, kan ik der ok langs, daacht ik en ree 
der achteran. Een kilometer wieder weur ik staonde 
holden, deur een man die niet bliede met mij was. 
‘Waor moej hen?’ vreug e op bitse toon. ’Ik moet een 
boom ofleveren op een camping in Scheloo’, leug 
ik. ‘Kan wel zo wezen, maor je ziet toch dat wij an ’t 
teren bint? Je kunt en mucht der niet langs’, zee de 
man.’ ‘En die auto die veur mij ree dan?’ sputterde 
ik nog tegen. ‘Dat was ien van ’t wegenbouwbedrief,’ 
zee e. Der zat niks aans op dan weer ofkoppeln en 
weer dreien. 

Undertied was ik der hartstikke flauw van; ik was 
in staot um die röttige proemenboom in de sloot 
te mieteren. Ik bin weerum reden hen Börger en 
besleut um van daor de ruilverkaveling in te rieden, 
op naor Grol. Dree kilometer veur Grol gung ’t weer 
mis. Een bord op de weg: ‘doorgaand rijverkeer naar 
Grolloo gestremd.’ Ik bin oetstapt, heb ’t bord in 
de baarm gooid, jao, gooid! Kuj je veurstellen, van 
helligheid doej zuks. Ik heb ok nog evenpies weer 
daacht um de boom in de sloot te gooien, maor dat 
kun’k tegenover Geertje niet maoken. Ik bin hen Grol 
reden; alles wa’k nou nog tegen kwam, mus der an 
geleuven. Ik was niet weer van plan um te stoppen, 
waor dan ok! Ale obstakels bin’k veurbijreden. Een 
paor wegwerkers prebeerden mij nog staonde te 
holden, maor ik trök mij der niks van an en gung 
deur. 

Doe a’k dan eindlijk bij hoes de dam op ree, stun 
Geertje binnen tien seconden al bij mij. ‘Waor hej 
toch zeten?’ vreug ze, ’de kovvie he’k al meer as een 
uur klaor staon.’ 

’k Heb Geertje ’t hiele verhaol oet de doeken daon, 
ze barstte lös in een laachbui van virtien daogen. ‘Ik 
har je wel is zien wuld’, zee ze, doe as ze oet laacht 
was. Ik zag de lol der niet van in en was van plan um 
in mien leven nooit meer een proem te eten. 
’s Aovends under de kovvie, gung de tillefoon: Hans 
an de lien, of wij nòg een proemenboom hebben 
wolden, der stun nog ien...   



Hondenberaad
We kennen hem allemaal; onze postbode Simen! Altijd positief, altijd vrolijk en niets lijkt teveel. 

Hèt voorbeeld van iemand die van zijn werk net iets 
meer maakt. Post verkeerd geadresseerd, bewoners 
vertrokken? Simen zorgt ervoor dat de post op het 
juiste adres komt! Wat een topper!

In het Dagblad werd vorige week een andere ook 
mooie kant van postbode Simen belicht.

Wat niet in de krant stond was de gedegen 
voorbereiding van de hondenfamilie. Zij hebben 
namelijk de grote actie voorbereid. Via Google 
Translate zijn we erin geslaagd om hun hondentaal 
geschikt te maken voor het Sportblad.

Wij, grote hondenfamilie van Grol, zijn heel erg blij 
met postbode Simen. Hij begrijpt ons en spreekt 
onze taal. Hij voelt heel goed aan wat wij graag 
willen. Op onze dagelijkse rondjes bij het uitlaten 
van onze baasjes hebben we verschillende honden 
gesproken en daarbij kwam het idee om de 
postbode in het zonnetje te zetten. En zo kwam het 
dat wij, Jessie, Senna, Willem, Cuby, Bobo en Maan 
met ons zessen bij elkaar zaten. 

De mooiste ervaringen met Simen werden gedeeld. 
Centraal stonden steeds de koekjes, die Simen 
uitdeelt. 

“Ik denk dat Simen daardoor zeker een uur langer 
onderweg is!” roept Bobo Kerkhof. 
“Die Barros Ek is zooo sterk”, voegt Willem Tiems - 
zoals altijd de rust zelve - toe, “als die Simen aan de 
horizon ziet opdoemen, zet ie stevig aan. En zolang 
het baasje niet op SGO-Fitness gaat, is er geen 
houden meer aan. Barros komt dan los van de lijn en 
als een streep op Simen af. En jij dan Senna Jansen, 
loop jij Simen wel eens mis?” 

“Nou ja, de baas is zogenaamd vakman, maar houdt 
geen rekening met hondbestendig wonen. Zo gauw 
ik Simen als een Woody Woodpecker met het klepje 
van de brievenbus hoor klepperen, schiet ik omhoog 
om vervolgens op de platte snuit te gaan op die 
gladde vloer. De baas spreekt dan schaterlachend 
van Comedy Capers, maar dit is niet grappig 
natuurlijk. Daarom strijd ik al jaren voor een gazon 
in onze kamer! Meestal ben ik nog net op tijd voor 
een koekje bij Simen. Op de mij vertrouwde 
ondergrond schiet ik dan als een pijl uit de boog 
rond het schuurtje om nog juist op tijd bij de 
brievenbus van de buren aan te komen. Als ik geluk 
heb, scoor ik daar dan mijn tweede koekje.”
“Jammer dat Gina Roukes dit niet meer mee maakt” 



Hondenberaad
We kennen hem allemaal; onze postbode Simen! Altijd positief, altijd vrolijk en niets lijkt teveel. Vink.

merkt Maan op. “Zo gauw die in de gaten had, dat 
Simen in de buurt was, kwam ze op haar broze 
pootjes naar de brievenbus. Toen ze zich daar niet 
meer meldde, zei Simen dat ze het niet lang meer 
zou maken en inderdaad enkele dagen later ging 
Gina heen. Jammer, ze had graag mee gedaan.”

“Simen houdt ook overal rekening mee, zoals bijv 
met het dieet van Senna2”. “En die snelle Bobbie 
ten Brücke uit de Hofakkers. Die laat zijn baas op de 
fiets uit. Helaas voor Bobbie gaat de baas zo snel dat 
aan Simen voorbij wordt geracet. Gelukkig begrijpt 
Simen ons en bij thuiskomst zien baasje en hond dat 
er een kluifje uit de brievenbus steekt.”

Al pratend ontstaat het idee om Simen van een grote 
voorraad koekjes, pensstaafjes en kluifjes te 
voorzien. Want we moeten er niet aan denken dat 
Simen door zijn voorraad geraakt. Oh ja, dat idee 
komt van Jessie Koning. Want die retrievers onder 
ons zijn kampioenschooiers. Die doen dan erg hun 
best bij Simen, want dan krijgen ze soms een tweede 
koekje. 

Maar …. hoe komen we aan geld om in te kopen? 
“Ik heb een idee” zegt Senna Jansen, “wij houden 
een inzameling bij alle hondenadressen.”

Zo gezegd, zo gedaan. We verdelen met z’n zessen 
de straten en bellen bij elk ‘hondenhuis’ aan. Zoals 
met elkaar afgesproken doen we dat vanaf het eind 
van de middag want tussen 10 en 15 uur komen we 
Simen tegen. Jaja, overal is rekening mee gehouden.
Iedereen draagt bij, niemand uitgezonderd. Zelfs de 
broertjes Joytime - zij vinden Simen niet aardig, kan 
gebeuren - maar uit solidariteit doen ze wel mee aan 
onze actie. Zoveel bereidheid, iedereen (82!) doet 
mee. Wat is dat mooi!!

Met een prachtig bedrag gaan we op maandag voor 
Kerst op stap. Alle honden gaan mee, de drie 
musketiers Heling voorop, alle honden er achter 
aan, in één lange stoet. De eigenaresse van de 
Melktap horen we roepen, “kiek oet, kiek oet, straks 
drinkt die hond’n oes aalle melk op!” Tuurlijk niet, 
wij gaan voor koekjes! 
Ondanks sluiting mogen we toch even winkelen 
bij Goense en dat levert een mooi pakket op voor 
Simen. Dan weer door en zo blaffen wij aan bij de 
Welkoop. Hondenliefhebber en tevens jager Geert 
helpt ons aan een prachtig pakket met heel veel 
hondenlekkers, totaal 19 kg. 

“Hoe krijgen we dit in Grol”, vraagt Willem. “Ik draag 
dit zware pakket niet!”

“Gien punt” zegt Geert, “ik breng het!” Wat een 
topper, ook Geert kan zo postbode worden.

En zo lukt het ons, grote hondenfamilie van Grolloo, 
om Simen te verrassen met een dubbel pakket. Een 
prachtig kerstpakket voor Simen en heel veel 
hondensnoep zodat hij onze relatie nog heeeel lang 
kan onderhouden. 



Beste Simen namens alle Groller honden, heel, heel 
erg bedankt voor je liefdevolle behandeling!!
En mocht iemand een beschonken hond in het dorp 
zien, dan deelt Simen toch wijn van zijn eigen pakket 
uit. 

Tot slot hebben wij, de Groller honden, een oproep 
aan alle inwoners van Grolloo en Omstreken. Blijf 
elkaar vooral brieven en kaartjes sturen. Niks meer 
via mail of What’sApp, gewoon via de post. Het is 
veel gezelliger om een kaartje te krijgen dan een 
mailtje. En ….. zo zien we nog vaker een vriendelijke 
postbode voorbij fietsen en ….. wij als grote Groller 
hondenfamilie ….. mmmmmmmm!!! 

Hondenberaad
We kennen hem allemaal; onze postbode Simen! Altijd positief, altijd vrolijk en niets lijkt teveel. Vink.

Op 19 december sta ik eten klaar te maken en zie 
opeens Geert Gerding als kerstman voor de deur 
staan. Hij wou namelijk iets afgeven namens wat 
hondenbezitters in Grolloo (Nou was ik toch in 
de veronderstelling dat ik bij PostNL werk en niet 
Geert). Of ik wel even wou meelopen naar de auto. 
Achterin stond een hele grote doos die mooi was 
verpakt. Kreeg te horen dat de honden van Grolloo 
het erg waardeerden als ik langs kom. Nou weet 
ik ook wel dat de liefde van de hond (net als bij 
de man) door de maag gaat. Nu schijnen een paar 
honden(eigenaren) een verrassingspakket te hebben 
samengesteld waar ik wel heel erg door verrast ben. 
Wat ontzettend lief van alle (meer dan 80!!!) honden 
uit Grolloo. Ik zal in de toekomst ( en ik hoop het nog 
een hele tijd te kunnen doen) met nog meer plezier 

dan dat ik al deed mijn vriendjes uit het dorp af en 
toe wat lekkers toestoppen. Namens mijn familie en 
mijn drie honden Aura Lara en Nora HEEEL erg 
bedankt en ik vind het ontzettend lief van iedereen. 
Ik wens  jullie een hele fijne kerstdagen, een 
geweldig uiteinde en een goed begin. En voor de 
honden die het geknal wat minder vinden veel 
sterkte. Bedankt en tot gauw!!!!
 
Postbode Simen

Een bedankje
Van postbode Simen.



Openingstijden:
Dinsdag van 8:30 tot 20:00
Woensdag 8:30 tot 18:00
Donderdag 8:30 tot 20:00
Vrijdag 8:30 tot 18:00
Zaterdag van 8:00 tot 14:00

     haarstudiogrolloo           @haarstudiogrolloo
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Schoonloërstraat 2
0592 501 402

info@haarstudiogrolloo.nl
www.haarstudiogrolloo.nl
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