
 JAARVERGADERING 

  Vereniging voor Volksvermaken 

Dinsdag 17 februari 2023 
                                                                     Aanvang 20.00 uur  

Markehuis Grolloo 

 

 

Jaarverslag over het jaar 2022 

 

Op 7 juni 2022 was de vorige jaarvergadering van VvV. Ik hoor u denken, dat is toch nog maar een 

half jaar geleden? Dat klopt, de jaarvergadering van juni was uitgesteld, daarom is de tijd tot deze 

jaarvergadering kort. Maar toch willen we graag terugblikken op een leuk half jaar en kort. Maar toch 

willen we graag terugblikken op een leuk half jaar met vertrouwde en nieuwe activiteiten.  

 

Van 14 t/m 17 juni hebben wij de Avondwandel4daagse georganiseerd. Wat was dat een succes! 

Veel lopers uit Grolloo en omstreken hebben deelgenomen aan deze sportieve activiteit. De jongste 

deelnemer lag nog in de wandelwagen en de oudste deelnemer liep nog zo kwiek als een hoentje.  

Wat is het mooi om te zien dat een activiteit voor zoveel verbinding zorgt. Drie dagen werd er 

gewandeld in en om Grolloo en één dag werd er gewandeld in en om Schoonloo. De routes in Grolloo 

zijn uitgezet door Bertus Reinders en de route van Schoonloo is uitgezet door de commissie van het 

Broeinest. Onderweg werd er gezorgd voor wat verkoelends te drinken, wat lekkers en soms zelfs 

een cadeautje. De laatste avond werden de wandelaars net als ieder jaar feestelijk onthaald op de 

Brink onder begeleiding van Crescendo. Alle wandelaars kregen hier een medaille uitgereikt.  

 

Na de zomervakantie op 2 september hebben wij als VVV voor het eerst een dorpsbarbecue op de 

Merk georganiseerd. Het idee hierachter was dat het zomerfeest van Grolloo voor de inwoners van 

Grolloo en omstreken moet zijn en niet voor de vakantiegangers. Terwijl de kinderen zich 

vermaakten op de springkussens, genoten de volwassenen van een drankje van Hofsteenge en een 

hapje van CR Gerrie. Muziek was er van “Corona, maar toch muzikale gezelligheid”. In de avond ging 

het feest nog even door met Bém. Het was nog lang gezellig op de Merk.  

 

Toen de blaadjes begonnen te vallen en de paddenstoelen de grond uitkwamen was het tijd voor de 

volgende VVV activiteit. Welke (hobby) fotograaf maakt de mooiste herfstfoto. Via allerlei media 

hebben wij foto’s ontvangen en toen begon het zware werk. Want hoe kies je een winnaar tussen al 

die mooie, unieke foto’s? Uiteindelijk heeft de foto van Eline Haandrikman gewonnen, zij heeft als 

prijs een prachtige camera-kerstbal gekregen uit handen van de deskundige jury.  

 

Dat Sinterklaas ieder jaar met een heleboel hulptroepen naar Nederland komt, is u vast al wel 

bekend. Zo ook dit jaar, hij heeft twee van zijn allerbeste Pieten naar Grolloo gestuurd om al die 

vrijwilligers die de activiteiten van de VVV mogelijk maken te bedanken. Zonder vrijwilligers kunnen 

wij niets organiseren. De Pieten werden vervoerd in een niet opvallende bus door en nog minder 

opvallende maar uitstekende bestuurder. Alle vrijwilligers hebben als bedankje een chocoladeletter 

ontvangen van de Pieten. En toen de Pieten tevreden maar voldaan lagen te bij te komen van het 

drukke schema, kreeg de Sint een verontrustend telefoontje. De Pieten waren mevr. Reinders uit de 

Hofakkers te Grolloo vergeten!! U kunt zich voorstellen dat de Pieten dit bij thuiskomst hebben 

geweten, weken strafcorvee stond ze te wachten. Via de voorzitter van de VVV willen wij mevr. 

Reinders alsnog hartelijk bedanken voor haar hulp! Hiervoor wordt volgende keer dubbel en dwars 



gezorgd. 

 

Terwijl de Pieten druk waren met hun strafcorvee, kwam de volgende bekende man alweer in 

Nederland. De kerstman brengt altijd zoveel gezelligheid met zich mee. Mensen worden spontaan 

vrolijk en gaan hun huizen, tuinen, opritten versieren met prachtige lichtjes. Voor de VVV is dit de tijd 

voor Silent Light. Een wandeling door ons mooie Grolloo langs de verlichte straten. Voor de kinderen 

was er een Kerstmannenspeurtocht uitgezet door kerstelfjes Inge en Loraine. Helaas hadden we 

enorm pech met het weer, het regende de hele avond. Maar dit mocht de pret niet drukken voor een 

aantal diehards. Na de wandeling was er aan de Zuiderstraat vertier georganiseerd. Crescendo heeft 

prachtig gespeeld, Bob en Tineke verzorgden de glühwein, warme chocolademelk en de broodjes 

knak en er was gezorgd voor verwarming door middel van vuurkorven.  

 

In het kader van klein gebaar, groot geluk, heeft de VVV voor de feestdagen een kaartje 

rondgebracht om alle inwoners fijne kerstdagen te wensen.  

 

Helaas ging de Nieuwjaarsduik dit jaar niet door.  

 

Afgelopen zondag hadden wij Heel Grolloo bakt georganiseerd, helaas hebben wij hiervoor te weinig 

aanmeldingen ontvangen en hebben we moeten besluiten het niet door te laten gaan.  

 

Heeft u onze jaarkalender al gezien en overgenomen in uw eigen agenda? De VVV organiseert iedere 

maand een leuke activiteit. Houd onze website en Socials in de gaten en meld u aan!  

 

Opgemaakt op 11 februari 2023 

 

 

Namens de vergadering 

 

Angela Sijbring 

Secretaris  

 

 

 

 


