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De sfeervolle tijden van Rimen en Teltsjes herleven in Grou

ZONDAGS.OPENING IN ·DE SFEER VAN KERSTMIS .EN _HISTORIE
..FRIS IA HERLEEFT
GROU-De Frisia is in' vroegere
tijden tientallen jaren lang het
niE;mwsblad gewe_e st voor Grou
en wijde omgeving. Met het verschijnen van deze krant wordt
het historische weekblad
opnieuw tot leven gebracht.
Het organisatie-cQniité besloot
hiertoe, omdat dit prachtig aansluit bij het karakter van de
zondagsopening.
In deze krant kunt u alles lezen
over wat er op zondag 11 ·
december te gebeuren staat in
Grou.
Verder zult u veel historische
informatie vinden over o.a. :
·
* de rol van het water
voor het wélgelegen Grou ·
* de vroegere busdienst tussen
I
liet centrum van Grou en het
tr~instation

* de geschiedenis van de
Halbertsma's

* een oude kaMt;·met · daarep
IN GROU VIERT ·MEN GRAAG 'FEEST .

.

.

.

aàngegeven de pl,aatsen _waar ·.
· aktiviteiten plaats vinden.
* veel óude foto's vàn Grou
I * de geschiedenis van de Frisia
* en nog. veel meer wetensI waardigheden over Grou.

In Grou houdt men van feestelijke gebeurtenissen. Het jaarlijks terugkerende Sint Piterfeest en de opening van het
watçrsportseizoen zijn daar goede voorbeelden van. Het historische ~e~trum van Grou met z'n sfeervolle straatjes,
steegjesen terrassen leent ·zich er uitstekend voor. Op zondag 11 december zal men opnieuw bewijzert dàt het goed
to~ven is in Grou. Na het ove:Jèweldigende sukses van vorigjaar, mag op z'n minst een even suksesvolle herhaling worden verwacht. Zoals bovenstaande foto bewijst hield men ook vroeger al van een vrolijke noot. Op de foto staat de markante muziekkoepel zoals die vroege~ op It Grien stond. Qp de achtergrond prijkt de beroemde Sint Piterkerk, ..die ?'n ,
senpau~~s) het Boarnsterhimoorsprong heeft in de 13e eeuw.
koor en, het Mingd · Koar . Ook
voor de kinderen zal er genoeg
GROU~Na het onverwachte suksteund door de Groustèr onderdelroute zal worden geopend ,
te beleven zijn. Behalve de kerstses van vorig jaar z:ullen de win-· nemersvereniging. Veel winkewordt de dag ook wel ~e
stal en de draaimolen i~;~., er ook
kels in Grou opnieuw op de tweeliers hebben speciale akties op
Halbertsma~dei genoemd.
een · poppentheater _en kunnen ze
de zondag van december open ·touw gezet, waardoor de beoogde.
zich la ten schminken bij
GEZELLIGE AKTIVITEITEN
zijn . Evenals vorig jaar staat
sfeer alleen maar toe kan nemen.
Fantasy-Mode . Het po-ppenDe H;albertsmadei wordt gekendeze speciale ZQndag in het teken
theater Holderdebolder treedt
ACCENT OP NOSTALGIE EN
merkt door tal van gezellige aktivan de Grouster historie en' de
diverse keren op in de jèugdherviteiten.
Aan
de
Nieuwe
Kade
ligkomende kerst. De winkeliers en
HISTORIE
berg Oer 't Hout aan het
gen oud~ skûtsjes afgemeerd. Op
horecagelegenheden zullen
Het is bekend dat de inwoners
Halbertsmaplein. Tijdens uw
it Grien (Halbertsmaplein) wordt
gehuld zijn in kleding uit oude · van Grou wijs zijn met de histotocht door Grou zult u op diverse
met medewerking van de kindertijden en menig pand wordt
rie van het : dorp. Dit .uit zich
·punten koek en zopie kraampjes
boe:r;derij uit Leeuwarden een
voorzien van een gevelaanzicht
ondermeer in b.et centrum, wa.ar
tegenkomen.Natuu!'lijk zal ook
levende kerststal ingericht. Ook
uit omstreeks 1900·. De voorbesteeds meer panden, teruggede kerstman niet ontbreken.
zal er een draaimolen draaien en
reidingscommissie is al maanbracht zijn naar de historische
Tussen het treinstation en het
kan ee'n waa~zegster uw toe- . centrum zal de hele dag een oude
denlang bezig om de gebeurtenis
oorsprong. Grou. mag zich dan
komst voorspellen. Een oude· bus heen en weer rijden om het
nog me~r aanzien te geven, dàn
ook beroepen op een prachtige
brandweerspuit m~akt het nosvorig jaar al het geval was. Zo
en sfeervolle kern, die zomers
publiek van en naar Grou te
talgische tafereeltje op het
zal de dag nog. duidelijker het
duizenden toeristen trekt.
brengeri. Verderop in deze krant
Halbertsmaplein
compleet.
De
· · stempel van de Halbertsnia's draOp zondag 11 december krijgt :de
vindt u een kaart met daarop .de
beide kerken van Grou zijn niet
gen. Aan het bègin van de dag
historische 's feer een extra
halteplaatsen. Op de kaart is ook
alleen geopend ter bezichtigen,
zal burgemeester Ype Dijkstra de
accent. Alle winkeliers ~uilen
aangegeven waar u de di verse
maar er vinden ook optredens
Halbertsma-w,ánQ.elroute openen.
gekleed gaan in kledij van omstaktiviteiten kunt vinden.
plaats. In de. Doopsgezinde kerk
r eeks .1900. Een aantal winkeAKTIEVE ONDERNEMERSVERtreden vanaf 11 .00 uur {met tusliers heeft de kunstschilder
ENIGING
Eduard Frieser. gevraagd om de
Koek en zopiekramen, een sfeerg e vels in historische sfeer te
."Denkt aan onzen adverteerders';
volle kerststal, een draaimolen,
brengen . Aan de winkelpanden
GROU-Bovenstaande slagzin trof men vroeger vaak aan in de cououde. skûtsjes, een antieke
wordt eeh soort van proclamatie
ranten. In deze Frisia-aktiekrant breken we opnieuw een lans voor
saurerbus, een warme worstopgehangen, waarop in het kort
de adverteerders, die deze uitgave inogelijk maakten. Om de historikraam en nog veel meer nostalgide historie van het · betreffende
sche sfeer te doen herleven, zijn "t::el advertenties uitgegroeidtot
sche gebeurtenissen zullen op
gebouw _wordt beschreven. Ook
ware kunstwerkjes. Alleen daarom is het al de moeite waard qm ze
zondag 11 december a.s. de sfeer
zullen verscheidene 'm iddenstanallemaal eens goed te bekijken.
·.in Grou bepalen. Het sukses van
ders met 'histori~chè' aanbiedinde ' zondagsopening van vo,rig
g e n komen. Uiteraard zijn . de
Een zin die vroeger veel in advertentie voorkwam is: "Beleefd aanbejaar, heeft de organisatoren er
Sint Piterkerk, de Doopsgezinde
volen". Deze zin geldt in deze krant voor alle advertenties, kijkt en
toe aangezet qm de thema's van
kerk en het museum 'De Trije
leest
ti maar.
·
·
'
·
·
de «;lag nog meer uit te dieperi.
Gritenijen' de hele dag geópend.
Ze weten zich daar_b ij geruggeMede omdat de Halbertsma-wan- ·
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