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Wietse v. d. Veen

na laatste
busrit
uit de bus
op de fiets

Wietse u. cl. Veen
Zaterdagavond j.l. vertrok om half acht
voor de laatste maal de bus van ondernemer W. v. d. Veen naar het station. Dat
cl'A een historische _rit is geworden, kon
men zien aan een aantal bijzondere passagier. Voor de laatste rit waren nl. aanwezig mevr. J. v. d. Veen-Palstra — Wietse's echtgenote —, zijn zoon en schoondochter, z'n schoonvader — dhr Palstra
— en z'n schoonzuster. Ook waren present burgemeester K. J. Vrijling en wethouder Vledder. Verder nog de heer Booy,:die
de zondagsdienst waarnam.
Bij het station kwamen er nog zoveel
„gewone" passagiers bij, dat de bus geheel vol naar Grouw terugkeerde. Hierbij
waren ook drie leden van het spoorwegpersoneel. Onderweg was er ook veel belangstelling. Vele mensen zwaaiden Wietse hartelijk toe en auto's knipperden met
hun koplampen. In het centrum van
Grouw, bij de standplaats van de bus,
stonden ook vele belangstellenden. De
bus reed echter door tot voor de garage
naast het huis van Van der Veen. Hier
werden de nog overgebleven passagiers
mee naar huis genodigd.
Nadat iedereen van een stoel en een
kop koffie was voorzien, werden er naar
hartelust herinneringen opgehaald.
Burgemeester Vrij ling heeft met Wietse
eens uit zitten rekenen hoeveel kilometers
er wel waren gereden in de tijd dat de
busdienst heeft geduurd. Dit waren er
zeer veel. Wietse schatte het jaarlijks op
ongeveer twintig- tot dertigduizend. De
burgemeester kwam in totaal op 735.000
km. Wietse zelf kwam op 550.000 km,
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personeel van Grouw -Wietse een boordverlichting aan voor zijn boot. Dit omdat
Wietse altijd klaar stond om in drukke
perioden het personeel vaSn het station
een handje te helpen. Hij werd dan ook
beschouwd als een .• onbezoldigd spoorwegman.
Omdat hij nu meer vrije tijd had zou
hij ook wel eens bij donker moeten varen, zodat deze verlichting wel van pas
zou komen. Aan mevrouw Van der Veen
werd een bos bloemen aangeboden. Vele
gebruikers van de stationsbus zullen het
niet weten, maar ook mevr. v. d. Veen
heeft een poos op de bus gereden. Dit
was in 1939-1940 toen Wietse was opgeroepen voor de mobilisatie. De bloemen
waren hier dus zeker op hun plaats.
,Nu de bus sinds zaterdag niet meer
naar het station rijdt, wordt pas gemerkt
wat voor taak de heer W. v. d. Veen in
Grouw had, Het gemis van de bus wordt
nu nog extra gevoeld door het wel bijzonder slechte weer.
Grouw is wat zijn verbindingen betreft
nu enigszins geïsoleetd komen te liggen.
Als men weg wil he&ij per spoor hetzij
per bus, moet men aliijd naar het station
1 km buiten het dorp.
Voor velen, vooral uderen, zal dit stuk
lopen een groot bezwaar zijn, terwijl ze
vaak ook niet zo draagkrachtig zijn om
een taxi te laten komen.
De toeristen zullen Wietse ook missen.
Ze zullen nu zelf hun bagage naar Grouw
moeten dragen. Ook was Wietse voor
deze mensen een soort van VVV inlichtingendienst.
Misschien is het te proberen dat de
N.T.M. bij het ingaan van de nieuwe
dienstregeling een van haar lijnbussen
naar of via,Grouw laat rijden.
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, . . Idoor voor vertrek naar het station . . .7
want hij had de laatste jaren zondags zelf
niet meer gereden. Al met al een indrukwekkend getal.
Om half negen werd gebeld en een fonkelnieuwe fiets werd afgeleverd. Burgemeester Vrijling verklaarde, dat dit een
geschenk was van het gemeentebestuur
aan Wietse v. d. Veen, als waardering voor
de ondernemer van de Stationsbus. Hierna werd de fiets geïnspecteerd en geprobeerd door een paar rondjes te rijden.
Weer binnen, bood stationschef K.
Schermer namens het gehele spoorweg-

. . bepakte vakantiegangers nemen Je bus naar Groutv

Herindeling.'gemeenten
De Provinciale Studiecommissie Her- daarbij de taak het beleid van de afzonziening Gemeentegrenzen komt in een in- derlijke gemeenten te coördineren. Het
terimrapport tot de conclusie dat er gro- interimrapport zegt dat het instellen van
tere gemeenten gevormd dienen te Igor- dergelijke stads- en streekgewesten in beden. Als ideaal stelt men zich daarbij voor paalde situaties zeker niet af te wijzen is,
een gemeente met een inwonertal van maar de commissie vraagt zich af of hier25.000 tot 30.000. Minder dan 10.000 inwo- aan wel zo'n behoefte bestaat.
ners in geen geval.
Het rapport mondt tenslotte uit in een
Hieruit blijkt wel, dat de gemeente derde voorstel: het streven naar grotere
Idaarderadeel met zijn 7000 inwoners geen gemeenten.
kans maakt aan deze bestuurlijke herin- Aangezien Gedeputeerde Staten de comdeling. te ontkomen.
missie opdracht hebben gegeven dit idee
Het interimrapport bevat nog geen con- verder uit te werken, is dit dan ook het
crete voorstellen inzake een nieuwe be- belangrijkste gedeelte.
stuurlijke indeling van Friesland. Uit 't 27 Een grote gemeente is de waarborg voor
bladzijden tellende boekje blijkt wel, dat kwalitatief betere voorzieningen.
'er onder de commissieleden geen een- Nadelen hierbij zijn ogenschijnlijk de
stemmigheid heerste. Sommige leden grotere afstand tussen bestuurders en bepleitten voor het laten doorbestaan van stuurden. Ook de grote uitgestrektheid van
de gemeenten in hun huidige vorm. Wel de gemeente kan tot een bezwaar worden
dringen zij er op aan tot grotere bestuur- gerekend.
lijke samenwerking te komen.
De commissie is van oordeel dat het
De kleine gemeente heeft volgens deze hier om schijnbezwaren gaat. Immers
commissieleden naast bezwaren ontegen- door de iets grotere afstand tussen het
zeggelijk ook vele voordelen: het nauwere gemeentelijk bestuursapparaat en de burcontact tussen bestuurders en bestuurden, gerij is de kans ook veel kleiner dat deze
de grotere overzichtelijkheid mede door en gene bevoorrechte posities zou weten
de kleinere afstanden en het gewaarborgd in te nemen.
zijn van het eigen karakter.
De vergroting van het gemeentelijk geAls nadelen van de kleine gemeenten bied wordt ook een voordeel genoemd.
wordt de nadruk gelegd op de soms te In de slotconclusie menen de commisveel vermengde belangen van burgerij en sieleden tenslotte dat bij de uitwerking
overheid. De mogelijkheid is niet uitge- waarschijnlijk zal blijken, dat bepaalde
sloten dat er in een dergelijke kleine gemeenschap bepaalde burgers bevoordeeld
worden door het gemeentebestuur op
grond van relaties.
Een tweede mogelijkheid die geopperd
werd, is het introduceren van stads- en
Ook Idaarderadeel
streekgewesten. Zo'n streekgewest heeft

Einde van vele gemeenten in zicht!

Wijziging verkeer
Hoofdstraat Grouw
Auto's mogen thans vrij de gehele
Hoofdstraat doorrijden vanaf de Parkstraat. Vanaf Bottema ook terug. Men
kan dus de winkels van dit gedeelte
en de bank per auto bereiken.
Inrijden voor auto's vanuit het dorp
is voor het smalle stuk Hoofdstraat
verboden.

Het pas verschenen rapport
van de Provinciale Studiecommissie Herziening Gemeentegrenzen is een werkstuk dat wat
povertjes is uitgevallen. Deze
commissie, die 11 sept. 1967 het
licht zag, heeft het in de twee
jaar van haar bestaan niet verder weten te brengen dan een
rapportje van zegge en schrijve
27 bladzijden. Als men rekent dat
de commissie bestaat uit 11 vooraanstaande figuren uit het Friese
bestuursleven, dan blijkt dat dit
zoiets' als 21/2 bladzijde per lid
betekent. Natuurlijk is een dergelijke berekening onzin, maar men
is spoedig geneigd zoiets te zeggen, wanneer het rapport op zijn
feitelijke inhoud wordt bekeken.
Na de franje die bij een dergelijk rapport hoort, zoals het
aanbieden daarvan, een historisch overzichtje en een bijlage
met een opsomming van de bestaande gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en van
andere bindende afspraken tussen gemeentebesturen, blijven er
nog veertien bladzijden over.
Op deze veertien bladzijden komen de commissieleden met drie
voorstellen.
In deze voorstellen worden drie
mogelijkheden opgesomd om tot
een betere bestuurbaarheid van
Friesland te komen.
Behalve deze voorstellen is er
een berekening hoeveel kosten
een gemeente per hoofd van de
bevolking moet maken. Daaruit
blijkt wel overduidelijk dat deze
kosten in een grote gemeente als
Leeuwarden minimaal zijn, f 27,63
en in een kleine gemeente, zoals
Sloten, bedraagt dat f 96,62.
Bij de opstelling van dit interim-rapport heeft men ook veel-

te klein!
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vuldig gebruik gemaakt van het
boek van prof. dr H. A. Brasz:
„De toekomst van het openbaar
bestuur in Nederland". Professor
Brasz komt in dit boek—tot de
conclusie dat gemeenten een
grootte dienen te hebben van 25
tot 30 duizend inwoners. De commissie neemt deze aanbeveling
over in zijn derde voorstel.
Merkwaardigerwijze volgt dan
meteen de mededeling dat men
voor de Friese gemeenten aan 'n
inwonertal van 10 duizend denkt.
Hoe men aan dit getal komt
wordt niet verteld. Er wordt gesproken over omstandigheden die
speciaal voor Friesland gelden.
Duidelijk wordt dan niet helemaal welke omstandigheden dit
zijn en op grond waarvan deze
berekeningen gemaakt zijn.
Voor de gemeente Idaarderadeel zal het einde wel in zicht
zijn. Het zit er in dat de gemeenten Utingeradeel, Rauwerderhem en Idaarderadeel samengevoegd worden. Een ontwikkeling
die voor de plaats Grouw niet ongunstig behoeft te zijn. Immers
Grouw maakt een grote kans de
hoofdplaats te worden van deze
nieuwe gemeente. Noch Akkrum,
noch Rauwerd, de hoofdplaatsen
van beide andere gemeenten,
kunnen bogen op een fraai representatief raadhuis. Het gemeentehuis in Grouw bezit beide eigenschappen. Natuurlijk is het te
klein om alle diensten te herbergen, maar dit behoeft geen bezwaar te zijn.
De mogelijkheid om een dergelijk bestuurscentrum te worden
zou voor Grouw niet een onbelangrijke stap vooruit betekenen.
U.B.
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„It Roefke"

Een redding () rTo
voor 25 jaar

Deze maand is het 25 jaar geleden dat
er op het Pikmeer een gedenkwaardige
redding plaats vond. Vijfentwintig jaar
geleden betekent het jaar 1945. In die tijd
kwamen er slechts enkele kranten uit. De
nieuwsvoorziening was slecht. Ook de
Frisia moest tot de bevrijding wachten
om weer in het licht te verschijnen. Dit
ter verontschuldiging, dat wij over deze
redding nu, na 25 jaar, nog een verslagje
geven.
Het was in januari 1945 ook winter. Er
lag een dun laagje ijs op het Pikrneer, dat
ook nog, de kant van de Tynje uit, open
lag. Op dit ijs waagden zich, op een
januaridag, datum onbekend, een viertal
Grouwster jongeren, een 16 tot 17 jaar
oud, waarvan de namen Tjitte Bleeksma,
Gerda Dantuma, Jan Dragstra nog bekend
zijn, zich ongeveer bij het huisje van dokter v. d. Meer zich op het ijs en liepen de
kant van de Tynje uit. De wandeling duurde niet lang, want ze zakten er alle vier
door. Ze schreeuwden geweldig van help,
zo, dat Gerda's moeder, die toen bij de
Volma woonde, tegen een buurvrouw opmerkte: „Hear ris ho't dy bern op'e mar
oangean", zonder te bevroeden dat bij dy
bern haar eigen dochter in doodsgevaar
was.
De familie Halbertsma woonde toen, 't
laatste oorlogsjaar, op Marswier. Zoals
bekend was de villa door de grijnen bezet. Toevallig wandelde Pieter Halbertt sma, ook 25 jaar jonger dan nu, op de
wandelweg. Of hij de kinderen nog gewaarschuwd heeft, is ons onbekend, doch
toen ze er doorzakten is hij de man geveest, die hen er weer uitgehaald heeft.
I ,,,gend op het ijs heeft hij met behulp
van zijn sjaal en jas de vier kinderen uit
het wak gekregen en van een zekere dood
_gered.
1

'Ds B. Peijsel
50 jaar predikant

Twa keer moaije filmen
Twa kear binne moaije filmen
Dan in party minsken jown
En de rom fan beide kearen
Klonk dérnei it doarp yn 't roem..

Zondag 18 januari was het vijftig jaar
geleden dat ds Peijsel te Ureterp-Siegers- Friema Hiem wie 't Feike Dokter
woude als predikant in en bij de Hervorm- Dy't wer áld're printsjes joech
de Kerk werd bevestigd. Zijn opleiding Opnomd yn it doarp foarhinne
had ds Peijsel genoten op het stedelijk Dat bistinder moai bisloech.
gymnasium te Leeuwarden en aan de universiteit van Groningen, nadat hij 2 febinn' de ffig,felwachters
bruari 1981 te Stiens was geboren. In Dérnei
Wer ris op de lappen komd
1924 vertrok ds Peijsel naar Woltersurri, Kostlik wurk tit fiere lannen
welke gemeente hij in 1928 verwisselde
En neiby wie dérfoar nomd.
met die te Beusichem. IJhorst-de Wijk
kreeg hem in 1933 tot voorganger. De laat- 't Wie in lust it to oanskógjen
ste gemeente waar hij stond, was Warte- En
de lotterij, wol man
na, van 1948-1956. Na zijn emeritaat ves- Foel der yn en wol to tinken .
tigde ds Peijsel zich te Grouw, van waar- Waerd de kas der better fan.
uit hij hier en daar nog wel een preekbeurt vervulde. Hij maakt er geen geheim Sjoch dat binne fan dy dingen
van, dat hij zich rekent tot de overtuigde It forline, de natar
links-vrijzinnigen, de Zwinglianen. De wij- Soks to sjen yn al syn wézen
ze, waarop hij het evangelie verstond, is Mei de measte lju wol oer.
steeds kenmerkend gebleven voor de in
17-3-70
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houd van zijn prediking. Uit zijn vroegere gemeenten herinnert hij zich met
veel genoegen kerst- en lentespelen, die
door hemzelf werden geschreven, waarbij
ook het muzikale gedeelte voor zijn rekening kwam. Ds Peijsel geniet het voorrecht van een goede gezondheid en ziet
met veel genoegen terug op zijn predikan tschap.
1

Ze zullen wel onmiddellijk naar huis
gehold zijn — er was toen nog geen kanaal — en droge kleren aangetrokken
hebben.
De dankbare ouders hebben later een
boek gekocht, waarin de datum en de
namen van) de vier kinderen, hetwelk zij
hun redder aangeboden hebben.
Maar wij deden er, dunkt ons, goed
aan, nog even deze gebeurtenis naar voren te halen, die, als ze in normale tijden
geschied was, ongetwijfeld veel publiciteit zou hebben gekregen, waarvan nu, zij
het een kwarteeuw later, toch nog wat
van is gememoreerd.

Opname van St. Pieterversjes voor de grammofoonplaat welke bij het
nieuw te verschijnen St Pieterboekje zal horen

de Terp
Dér etter by de tsjerke
Dér gean 'k wol gauris om,
It is dat byld, it is dy sfear,
Dat ik dér graech ris kort.
De háskes binne tige áld,
En 't strjitsje, krom en smet,
Dat belget om it Godshás ta,
En rint sa fredich del.
Sa as de fuotten fierder gean,
Sa geane ek myn tinzen,
En dwale láns in wand& paed,
Oer swetten sánder grinzen.
Dér lei alear dit stikje groun,
Oan poel en stream en mar,
Doe kamen dér ris fiskerlju,
Dy namen it foar kar.
It lán dat harren gaedlik lei,
Om dér in klas to bouwen,
Sa waerd de earste peal dér slein,
Yn hope en bitrouwen.
Mar Grou wie doe jit Grou noch net,
Mei tsjerke en mei toer,
En 't folk dat hjir syn honk foun hie,
Dat swalke 't wetter oer.
En hwat de bron wie fan 't bistean.
Dat brocht ek tink en noed,
It wie de Friezen álde strik],
De strijd fan doe en hjoed.
De terp hweroer ds fuotten gean,
Waerd yn dy dagen skepen,
En yn ds foarfaers hannen wie,
't Untstean fan 't doarp bigrepen.
Dér ef ter by de tsjerke,
Dr waeret sa eat om,
It is dat byld, it is dy sfear,
Dat ik dér graech ris kom.
Grou

vergeten
hoekjes

Er blijven soms van die straatjes over,
die niet zo belangrijk zijn, om ze om de
paar jaar weer eens te bestraten. Toch
zijn ze er soms wel aan toe. Het straatje,
dat voor onze boekhandel en de Bierhalle
loopt, was zo langzamerhand in een droevige toestand geraakt. Dit was ook het
gevolg van de verbouwingen bij Boersma
en Van der Veen, waarbij zware vrachten
puin etc. vervoerd moesten worden. Van
oorsprong is dit straatje een áld haven,
die op de kaart van 1815 nog in volle
glorie te zien is. Het tweede punt, dat
verbeterd is, is het stukje gedempte vaart,
waar vroeger het Molenpad begon, bij
bakkerij Bouma. Bij regen een zeer waterrijk plekje.

Aktie Jeugdcentrum

enkele tafels werden vernield. Het aktie
comité betreurt het ten zeerste dat cl:
allemaal gebeurd is.
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Dansavond aktie Jeugdcentrum
groot succes.
Kon. Fanfare Edam
De eerste aktie voor een jeugdcentrum
in Grouw is een groot succes geworden. Op zondag 14 juni krijgen we te Grouw
De dansavond die in bar-dancing Siderius bezoek van de Kon. Fanfare van Edam.
gehouden werd, bracht maar liefst ruim Het gezelschap komt hier met een boot
f 500,-- op. De muziek op die avond werd om drie uur aan het Theehuis aan. Er zal
verzorgd door „The Survival Blues Cor- een ronde door Grouw gehouden worden,
poration" en de zaal werd weer gratis ter waarna in de muziektent op het Grien
beschikking gesteld door bar-dancing Si- een concert wordt gegeven. Wij hopen,
derius. De dansavond werd zeer druk be- dat deze vriendelijke geste op prijs zal
zocht, maar had ook een slechte kant. Er worden gesteld door een flinke belangwerden vele bierglazen stukgeslagen en stelling en veel applaus.
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ren geoogst.
7 oktober.
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Nu het nog oogsttijd is en alle voorraden nog niet naar Duitsland vervoerd,
voelen de vrouwen zich gedrongen nog
meer voedsel te verzamelen. Mijn vrouw
ging heden met nog een paar huisvrouwen
er per fiets op uit en ze belandden tot
•
onder de rook van Harlingen (!) voor ze
hun doel hadden bereikt, daar verschil/9Vlende onderweg gevraagde boeren al niet
meer van hun gecontroleerde voorraden
Dagboeknotities van iemand die de oor- Er rijdt al n.l. enige tijd geen enkele trein durfden afstaan. Op clandestiene verkoop
logstijd in Grouw beleefde, bevatten uiter- meer, als gevolg van de beschietingen van- staan zware straffen.
aard zeer verschillende indrukken uit het uit de lucht en door het onderduiken van De vrouwen keerden pas tegen de avond
dagelijks leven tijdens de bezettingsjaren. het grootste deel van het spoorwegperso- terug, geleefd hebbende op wat van boeSchokkende en minder schokkende ge- aeel. Dit betekent dat ook het goederen- ren gekregen melk en een stuk brood, doen levensmiddelenvervoer langs de belang- delijk vermoeid, maar toch nog flink voorbeurtenissen.
Wij hebben in het raam van deze bij- rijkste weg totaal stil is komen te liggen. zien van tarwe en erwten!
drage een keuze moeten doen, zowel wat 25 september.
tijdsbestek als aard der notities betreft, Vandaag hebben wij een z.g. stookpotje 25 oktober.
en moesten ons sterk beperken, ook met in onze woonkamer geplaatst, dat zowel In vele huizen trekken, ter besparinE
het oog op diverse andere bijdragen in dit voor verwarming als koken moet dienen. van brandstof, overdag families bij elnummer.
Het zou nu verkwistend zijn nog een apar- kaar in. Koken op één kachel voor twee
Wij volgden een richting waarbij de he- te verwarmingskachel te stoken. Van ons of drie gezinnen is erg gewenst. Intussen
vig schokkende gebeurtenissen, zoals het electrisch kooktoestel kunnen wij n.l. zel- eten de hier aanwezige Duitsers de Grouwverlies van mensenlevens uit onze omge- den gebruik meer maken, wegens de ster eenden op. Zij schieten er iedere dae
ving en gevechtshandelingen, alsmede on- stroombeperking welke het PEB genood- wel een stuk of wat.
derduikersmoeilijkheden niet in dit arti- zaakt is de verbruikers op te leggen, uit 28 oktober.
keltje worden genoemd, doch hebben on- vrees door brandstofgebrek voor stroom- Distributiebepaling: Slechts aan
ze aandacht besteed aan enkele facetten opwekking.
ren jonger dan 4 jaar mag nog suik
van hoofdzakelijk materiële aard.
worden verstrekt!
Ze zijn van veel minder betekenis dan 26 september.
vo
de eerstgenoemde en weinig emotioneel, De electriciteitsbeperking noodzaakt het In winkels is geen tabak, in welke
4.
maar werden door ons toch maar als zeer grootste deel der zuivelfabrieken tot het ook, meer verkrijgbaar.
lastig en soms beangstigend ervaren. Bo- buiten werking stellen van voorname 16 november.
vendien vormen ze een reusachtig con- krachtstroommotoren. Daarom wordt ook Verschillende greidboeren in onze omtrast met de stoffelijke welvaart van van- in de Grouwster fabriek de centrifugale geving verbouwen aardappelen op a=-daag.
ontroming en de boterproductie stopgezet drang van het Voedselcommissariaat_ CleHier volgen dan enkele aantekeningen en alle melk verwerkt tot volvette kaas. lukkig kan ook een buitenstaander da=
met datum van de periode september 1944 Meteen bespaart men op het stoomver- wel eens iets van kopen. Het lukte a•
tot de dag der bevrijding, de in ons ge- bruik, wat eveneens van groot belang is, heden er 3 korf van te bemachtigen_
heugen onuitwisbare 15 april 1945.
daar de eigen steenkolenvoorraad ook al
(Wordt verroWSimpele, doch veelzeggende feiten.
niet groot meer is. Voor de melkconsumenten zit hier een voordeeltje in. Ze krij1944.
gen nu in plaats van de magere onder21 september.
melk de volvette.
De spoorweg passerende zag ik vanmiddag dat de altijd gladde bovenkant van 29 september.
de rails nu geheel bruin van de roest is. Heden zijn zelfverbouwde tabaksblade-

Orouwster notities in oorlogstijd
•

-

•

Raad Idaarderadeel
Dinsdag j.l. vergaderde de raad van heer Schermer benoemd tot bestuurslid
- Idaarderadeel. In verband met het spe- van het recreatie-oord.
- ciale karakter van de krant van deze week
Nee en ja.
en de grote hoeveelheid kopij over de
- oorlogsjaren, volgt hieronder een beAan de heer J. Bles te Warga wordt met
knopt verslag van de vergadering. Vol- toepassing
van art. 20 van de Wederopgende week komen we uitvoeriger op deze bouwwet toestemming
gegeven om aan de
vergadering terug.
weg in de Wargaaster Meer een bungalow
Zonder discussie wordt besloten tot de te bouwen. Dit na een bijzonder geani• aankoop van een halve sloot te Roorda- meerd debat. De raad besloot eerst met
• huizum. Mevr. J. Peenstra-Meindersma alg. stemmen dat B. en W. juist hadden
• krijgt eervol ontslag als onderwijzeres aan gehandeld door het bezwaarschrift van de
de o.l. school te Wartena.
heer Bles tegen de weigering van de bouwvergunning, ongegrond te verklaren. HierDrank in het recreatiegebied.
na besloot de raad op voorstel van de
Op voorstel van de heer S. de Boer heer K. Moedt (Gem.bel.) met de stem(P.v.d.A.) wordt de verordening, welke be- men tegen van mevr. Spijkstra-Nijdam en
oogt 't recreatiegebied drankvrij te hou- de heren K. Schermer, G. Vledder en G.
den ingetrokken. Dit omdat er teveel prak- van Essen om met toepassing van art. 20
tische bezwaren aan kleven. Tegen dit toestemming te geven tot de bouw van
voorstel stemden mevr. Spijkstra-Nijdam, een bungalow. Blijkbaar zijn de raadsleweth. Vledder en de heer Van de Lage- den het niet met zich zelf eens door eerst
weg. B. en W. hebben nu weer de bevoegd- te zeggen: het is juist dat het niet mag en
heid tot het uitgeven van vergunningen. bij het voorstel-Moedt te zeggen: het mag
Hierdoor zal de kantine van het) recreatie- toch wel.
oord en de fam. Vaartjes geen vergun- Volgende week dus uitvoeriger over dening meer geweigerd worden.
ze vergadering.
Met 7 stemmen en 6 blanco wordt de

ecreatieoord "Y 'e Lijte"

L\1Biwaerskoalle

PI

0

De Groundaem •

De Groundaem is deze zomer wee -.r'
meer in de publiciteit gekomen doordat
de opsteller van de route van het _ anzenbordspel de mensen langs deze laatste Grouwster haven liet wandelen. Voor
velen was het bestaan van dit charmante
stukje water onbekend. Met de prachtige
oude brug als eindpunt vond men dit. een
zeer goed geslaagd onderdeel van de
route.
Nog altijd staat de Groundaem op het
punt te verdwijnen. Het voorste of het
achterste stuk — hoe men het noemen
wil — wordt als vuilnisstortplaats gebruikt. De brug is slecht onderhouden.
Zou het niet de aangewezen weg zijn
om — ook in het licht van de ietwat veranderde opvattingen over het behoud van
oud dorpsschoon — het uitbreidingsplan
op dit punt eens onder ogen te zien en
onze zeker wel 400 jaar oude Groundaem
te laten doorbestaan, b.v. als open jachthaven voor schouwen en dergerike
scheepjes? Het zou dan ook de moeite
lonen de brug eens van een nieuw verfje
te voorzien. Hij is er wel aan toe!

It is nou sa'n jier of tsien forlyn dat ik Steech, hja wie grifformeard en wy
ris in soarte fan in oersicht skreaun ha moasten dan ek earst bidde, as wy yn
oer hwat yn ás tiid de bewaerskoalle de banken sieten. Der waerd yn dy tineamd waerd. Dat wie dan doe't hy sneu- den ek gjin oanstjit oan nommen troch
vele Onder de hannen fan de slopers. Ik de autoriteiten. Dérnei bigounen de leslit dat oersicht hjir folgje.
sen. Dat wie matsjeflechte, kleuren kenDér leit er dan, dat álde trouwe tin- nen leare, marsjére en boartsje. It boarderdak fan ás bernejierren, as offer fan tersark der't wy ás mei rédde moasten,
de moderne tiid. Hoe áld as hy wie, wit bistie doe át twa hobbelhynders, dér't
ik fansels net, maar neffens syn griisheit seis man op koene, in soarte fan evenen forfallenheit hat hy gáns in rek mei wichtspeal op átkapte blokken. Fierder
west. It is him krekt gien as alle áld skep- hwat blokkedaeskes, dy't teffens tsjinsels dat de wráld bifettet, der is in tiid nen foar kleurkennis, lykas ek de kleufan kommen en fan gean. Dochs bliek, ren fan de matsjes. Dan wiene der in
dat hy, hoewol áld, dochs noch wol aer- mannich kroadsjes en skeppen, mar in
sánbak wie der net. En dan learden wy
dich geef fan ynhouten wie.
der sjongen. Inkelde fan dy ferskes kin
It antlit, hjir de foargevel, wie ek lykas ik noch wol mei de meldijen derfan.
by de measte álde minsken, it Cmsjochst. Lykas „Zie de gele blaad'ren vallen, met
De foarsoarging liet de léste jierren al de zomer is 't gedaan" ensfh. Meastal
tige to winskjen oer en dan takelt it hurd sankjes mei in sefte morael, gefolch fan
Hwat is der yn dy tiid dat hy tsjinst de libbenbiskouwing fan Maitres. Fandien hat, net yn it ynwindige bard; oer- seis waerd der ek wolris ren straft. Dat
al wie hy goed foar, allinne foar syn bi- wiene doe noch liifstraffen, b.g. in klapstimming doochde hy al lang net mear. ke yn 'e hán mei in houten hammerke,
Der is i'mderwiis yn jown, letter is hy of in tik foar de broek mei in spaens
degradearre ta bewaerskoalle, hy die ek reidtsje. De skande wie greater as de
tsjinst as gymnastykskoalle, it musyk- pine en der waerd likegoed in kiel om
korps hálde dér syn rippetysjes, der is opset, mar in minske, al is hy noch sa
yn ekserseard troch it leger, der waerd jong, hat al gau yn 'e gaten hoe't hy der
ynspeksje hálden, der waerd itige fan dan mei oan moat. De gehaeidsten snapmjitten en gewichten. De Nutsbibletheek ten al gau dat Gelske de oangewézen perhie der syn boekesammeling en átjefte en soan wie om alles wer yn goede banen
ek noch Nutstekenskoalle. En der is to lieden; dy gong der dan efkes mei it
troch mannich foriening forgaedere, sa- slachtoffer át en mei fiif rnenuten wie
wol foar politieke- as fakforienings.
alles forjitten en forjown.
Dinsdagmiddag vond er in de merkYn 'e earste wráldoarloch wie it thé- Hinke mochten wy sa graech net, dy plaats van het botenbouwbedrijf van
hbs foar Belgyske flechtelingen, letter ek koe jin soms gemien yn 'e boppe-earm heren De Groot en Hofstra een
noch Fránske. Nutsspaerbank hálde der knipe. It libben roun der oars genoech- ontploffing plaats. die in het gehele
sitting. Yn de léste wráldoarloch waerden lik troch, wy hiene der in bést plak, foar- gehoord werd. De heer Hofstra was
dér ás fingerdfdrukken opnomd, ek hat al yn 'e winter dan wie it der waerm. zig met een tank te lassen, waarin
it distribásjekantoar west, hwer't wy ás Mar dochs wiene wy greatsk as de tiid vermoedelijk nog zuurstof bevond_
bránjekaerten hekje koene. Dan die er oanbriek dat wy nei de „greate skoalle" tank ontplofte en de heer Hofstra
tsjinst as stimlokael by forkiezingen en moasten; earder wie men gjin minske. aan het gezicht zwaar gewond door
op 't alderlést is der ek noch yn seil- It wie yn dy tiden noch in gemeentlike laskap, die in stukken uiteen done..
makke. Mooglik haw ik noch wol inkel- ynstelling, letter is alles finder bihear ontploffing deed ook alle ramen
de funksjes forjitten, mar ik leau net fan it Nut kommen, der't it net minder len en veroorzaakte een chaos in de
dat hjir yn Grou folie gebouwen stien fan waerd, hoewol it nea rom omkomd Gelukkig brak er geen brand uit_
ha, dy't safolle meimakke ha as ás álde is mei de foar it doel biskikbere middels. Er werd direct hulp geboden, ook
bewaerskoalle.
De ynstellingen en tsjinsten dy't gebrák de timmerlieden van De Jone, the
Yn de tiid dat ik dér skoallegong, hie- fan de skoalle makken, leveren oan ba- naast achter de Vivo-winkel aan 't
ne wy der as opfieders „Maitres", juffer ten ek net folie op. De ankosten fon waren. Dokter Dam verleende de
Ymkje Balt as haed en dan wiene der ljocht en waermte wiene net iens fol- hulp, waarna de heer Hofstra per
as helpsters Gelske Hoeneveld en Hinke dwaende om dy to dekken; it waerd „in lance-auto naar het ziekenhuis weze
Gaastra. Dy beide lésten wiene doe al Onrendabel gefal". De heechkonjunktuer voerd waar ook een oogarts nog
net sa jong mear, mar binne dochs noch hat op in lokkige wize in ein makke oan bieden moest. Veel hulp werd a*
oan 'e man rekke. De earste mei in Sieds de tastán en de áld skoalle is mei care vangen van de politie-auto, die
Swart en de oare mei in Piet Sjollema, in Ondergien yn 'e mealstream fan 'e tiid. vrouw in allerijl naar het zieken.
G. R. de Vries. voel-de.
neef fan har. Maitres wenne yn 'e Wide

Explosie

4-loe mistig het was'
Vorige week donderdag beleefde de
postbode van Irnsum een angstig avontuur. De heer J. Riemersma bracht des
avonds, zoals hij dat al twintig jaar doet
— de post per fiets naar het station bij
Grouw. Tijdens de toen bijzonder dichte
mist viel ineens de verlichting van zijn
fiets uit. De heer Riemersma die plotseling niets meer zag, raakte van de weg in
een wielspoor en dook over het stuur in
de sloot bij de boerderij van Hofstra. Met
veel moeite lukte het hem tenslotte zijn
voeten weer onder zich te krijgen en bij
de wal op te klauteren.
Het was toen zo donker dat, ondanks
twintig jaar dezelfde weg fietsende, hij
niet wist waar hij was. Ten laatste kon
itiemersma zich oriënteren en de boerderij van Hofstra bereiken, vanwaar het
station en het kantoor te Irnsum gebeld
werd.
De heer Hofstra heeft toen Riemersma
naar huis gebracht.
Op het postkantoor te Irnsum heeft
nog een drukke avond gehad
me
, met het schoonmaken en drogen van de
post, daar alles onder een laag blubber
zat.

Japik Sjoerdsma
100 jier
Sawn desimber is 't safier
Dan wurdt Japik hándert jier
Der't hy sa't men wolris heart
Lang oanien al sin oan het
Om dat nei in réstich stribjen
Dat foaral jit to bilibjen.
't Lit him nou hast sa bisjen
Dat men dy bisánd're dei
Mei de hán hast rikke ken
Lytse Japik 't barre mei
Om 't sadanich to forsieren
Dy forwachte dei to fieren.
Lytse Japik jimmer wend
Al ás libbensdagen troch
Ha wy him sadanich kend
En ek neamd en ik forsjoch
Elk wol wit hy pynter wie
Jimmeroan syn plichten die.
Nou rat Japik ta bislát
Wylst hy deis syn pypke rookt
Hjir yn Friesmahiem dan át
As hy tige lekker smookt
Tinkt hy fat nou is 't safier
'k Bin mei gauens hándert jier
Winsk'lik is 't dat dizze dei
Moai foar him forrinne mei.

D.L.B.

Geheel onverwacht is opgenomen tot zijn God, mijn man
en mijn pappie en onze zoon, schoonzoon, kleinzoon,
broer en zwager
BERNARDUS JOHANNUS VAN STAPELE
oud 35 jaar, in leven arts te Grouw.
Grouw, 1 december 1970
G. W. van Stapele-Nieuwland
Joleentje
D. B. van Stapele
C. H. J. van Stapele-Klaassen
A. Nieuwland
J. A. Nieuwland-Gramser
J. van Stapele-Nauta
J. Klaassen-Camphuij sen
G. Nieuwland-Rienks
A. Poolman
C. Poolman-Oosterman
J. H. J. Tjabbes-van Stapele
T. Tjabbes
C. H. J. van Stapele
H. Moser
H. Nieuwland
, J. W. Nieuwland-ten Bokkel Huinink
G. Steutel-Nieuwland
E. H. Steutel
Gelegenheid tot afscheid voor iedereen donderdagavond
3 december van 19.00-20.30 uur thuis.
De crematie is vrijdag 4 december om 12.00 uur in
aula I te Groningen.
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Op bovenstaande tekening ziet u hoe
Grouw er in de toekomst uit zal zien. Het
is een afdruk van de tekening welke aan
alle aanwezigen bij een voorlichtingsavond over het bestemmingsplan voor de
kom Grouw werd uitgedeeld. Het „kommenplan" zoals het gewoonlijk genoemd
wordt, werd vorige week donderdag in de
openbaarheid gebracht door het college
van B. en W.
Om de bevolking zoveel mogelijk bij
dit voor Grouw uiterst belangrijke plan
te betrekken hadden B. en W. een voorlichtingsavond georganiseerd in hotel
Oostergoo.
Dat dit soort van voorlichting een succes was bleek wel uit de grote belangstelling die er voor deze avond was.
De burgemmeester heette allen van

.- 4- •
*1

Ir
harte welkom en zei dat deze avond er
niet was om discussies op te zetten over
het plan. Dit kan later in aparte bijeenkomsten met niet te grote groepen. Bij de
tekening van het plan werd eveneens een
formulier verstrekt waarop men kon mededelen belangstelling te hebben voor een
dergelijke discussieavond. Tevens konden
hier vragen op ingevuld worden. De burgemeester deelde mee dat wanneer ongeveer 1 febr. de formulieren op het gemeentehuis waren Ingeleverd men een
uitnodiging van het gemeentebestuur
krijgt voor zo'n bijeenkomst.
De dir. gemeentewerken de heer H.
Leekstra, gaf een uiteenzetting over het
plan. Hij vertelde dat de noodzaak om
een komrnenplan te ontwerpen kwam
door het steeds dieper in het dorp op-
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dringen van de N.V. Halbertsma. Zonder ma ie /1,-.,•11
el \duldt regaal; d.it het
tij t ' 'til
bestemmingsplan was hier niets tegen te centrum
V;;e1';i11
doen en reeds in 1963 werd opdracht pi- gels m i.'
n /iiii 1/e vei I rit niet de hoi]
zotimie
geven om een dergeli k plan .te maken.
/Mi bestemd \ooi voet
/1111 t t, 11001.(KI iii,liir1 een
Een 8-tal plannen zijn er in die Oen gangei,.
ell
gemaakt. Bewoners Van woningen die op vrij min; 1^;14.•;;; ;;;)I
Faal ie:, naar de Ged. !ladit plan als vervalleg zijn getekend be \
hoeven zich niet ong -rust te maken. De ven. Deze t;c,I. Haven zal verbreed worgemeente zal al di woningen moeten den tot 7 meier niet aan weerszijden trotaankopen. Bij eventu le verbouwingen zal toirs. De Volinaweg wordt rechtdoor gebij het geven van ve unningen wel wor- trokken en krijgt verbinding met de kaden bekeken of deze in het plan passen. de. De Boogstraat aangegeven als wandelMocht dit niet het val zijn dan mag weg zal naar de mening van B. en W. getoch de eigenaar dez panden verbouwen schikt gemaakt moeten worden tot autoweg waarlangs het uitgaande verkeer zal
maar ze mogen niet roter worden.
moeten gaan. Deze weg staat dan via de
Hierna legde de heer Leekstra aan de te dempen Baai in verbinding met de
hand van een kleurendia uit wat er zoal Parkstraat naar de Fa. Joh. Westra.
veranderen gaat.
Het bureau voor stedebouw Ir. Haje- De oude school zal moeten verdwijnen
\
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boven woonhuizen.
De Grountlaein xvell,e op dit Wall jte•
dempt is zal vernioedeliik open biliven,
alleen wist de heer Leel.,-,11;1 niet wat er
met de houten brug gebeut iii nioe,,t. Verdere punten zijn nog het verdwijnen van
het Theehuis terwijl er op de Filmt een
hotel geprojecteerd staat.
Mocht u over dit plan nog vragen hebben, geef u dan op bij het gemeentehuis
en u krijgt gelegenheid om uw vragen te
stellen of uw kritiek naar voren te brengen.

Vrijdagavond gaf de kommenplankommissie in Jeugdcentrum Why een toelich- Hierboven nogmaals het kommenplan van architect Hajema, waarover de kommenplankornting op het kommenplan-Hajema, met
daarbij een bespreking van de belang- missie haar adviezen zal uitbrengen aan B en W.
rijkste wijzigingen die zij aan B. en W.
zuilen voorstellen.
Na het welkomstwoord van de heer G. echter, dat men met een auto bij de ver- gemeente hearings heeft gehouden. Naar
Boersma, hield de heer H. Bangma, voor- schillende punten moet kunnen komen. aanleiding van de toen gemaakte opmerzitter van de kommissie, een inleiding Deze moeten dan ook ergens kunnen par- kingen hebben B. en W. een kommissie
over hoe de verschillende uitbreidingen keren. De heer Banema vroeg zich af, samengesteld, die advies zou kunnen uit
vroeger in Grouw tot stand waren ge- hoeveel auto's er in de toekomst verwacht brengen over vraagstukken, welke tijdens
komen en over het werk van de 'kommis- kunnen worden en hoeveel zullen er moe- de hearing naar voren waren gekomen.
Tot zover de inleiding van de heer
sie. Voordat men met het Oosterveld be- ten kunnen parkeren.
gon te bouwen had het dorp een opper- De winkels in het wandelgebied moe- Bangma. Na de pauze bestond de gelevlakte van 6 ha. Met de straten van het ten een bepaalde tijd van de dag of een- genheid vragen aan de kommissie te stelOosterveld was dit 14 ha, terwijl nu, met maal per week, gelegenheid hebben voor len.alle uitbreidingen, het dorp een opper- aanvoer per auto, meende de heer Bang- De heer J. Meester was het er wel mee
vlakte heeft van 56 ha. Het is jammer, ma. De op het plan-Hajema staande rond- eens, dat niet alles zo maar afgebroken
vond hij, dat de uitbreidingen allen 1 kant weg van de Kade naar de Volmaweg zal, moest worden, maar hij vroeg zich af of
uitgaan. Voor het behoud van de kom naar de mening van de kommissie, niet de huisjes rond de kerk wel bewoonbaar
is dit erg jammer. De kom van het dorp moeten worden aangelegd. Zij wil aan het gemaakt konden *orden voor jonge gewilde hij bewaren, iets waar steeds meer einde van de Volmaweg een verbreding, zinnen.
De heer R. Busser meende, dat dit wel
mensen om vragen, en daar iets van ma- opdat de auto's daar kunnen draaien.
ken dat voor Grouw en de toeristen aan- Over het tot stand komen van het plan het geval was. In vele gevallen zal er van
Hajema vertelde de heer Bangma, dat de 2 woningen 1 gemaakt moeten worden.
trekkelijk is.
De kommissie wilde van 't stuk Hoofd- gemeente na de oorlog al verschillende Maar hij was van mening dat de oude
straat tussen Cafetaria Postma en Boek- architecten heeft gehad om een plan voor wijken vaak aantrekkelijker voor jongehandel Friso een wandelgebied maken. de kom van het dorp te ontwerpen. Laat- lui zijn dan de nieuwe wijken.
Hier zouden dan wel fietsers langs mo- stelijk was dit het architectenbureau Ha. De heer Bangma zag het opknappen
gen. Ook 't gebied rond de kerk zal wan- jema uit Assen. Dit plan kwam in 1968, niet zo. Hij dacht djat vele van de won iiil('delgebied moeten worden. De tijd vraagt 1969 gereed. Dit is het plan waarover de jes al te oud zijn,. maar dat een k undir

irchitect toch wel in staat moest zijn op
lie plaatsen iets aanvaardbaars te maken. De kommissie is verder van oordeel
lat verschillende rooilijnen anders moeen lopen dan op het plan-Hajema staat
aangegeven. O.a. stelt de kommissie voor
.le Wijde Steeg gelijk te laten, de smederij van Roodbergen te handhaven, evenals de winkel en werkplaats van bouwbedrijf De Jong. Voor de grote doorbraak
op de plaats van E. Engelsma en A. B.
de Jong, van de Hoofdstraat naar de Ged.
Haven in het plan-Hajema, voelde men
niet veel. Voorts was de kommissie van
oordeel, dat, voordat een wandelgebied
ingesteld werd, er eerst een duidelijke
autoweg door Grouw moest komen.
De doorbraak door de Boogstraat moet
volgens de kommissie ook niet doorgaan;
ook de Kleine Buren zal gelijk blijven. In
de Parksti ,ia I zal het pand van T. Terpstra opgeol leid moeten worden om de
gevaarlijke bi), h t uit de weg te halen en
aanleg v:ii 11 Ilnirs mogelijk te maken.
Gevra:igd \‘,•1 r,uk, of de kommissie
het iii vond, (Lil de bejaarden zover
liet dorp kwamen le
builen d.

takten moet laten zoeken. Er moet daarom niet een barriëre gemaakt worden,
opdat deze mensen niet meer naar het
centrum kunnen komen. Want in het centrum hebben ze gewoond en daar hebben
ze hun vertier. UVV zou over deze materie ook nog kontakt opnemen met de
kommenplankommissie. De heer Busser
dacht aan woningen in de oude kern,
welke niet geschikt zijn voor gezinnen,
maar wel voor bejaarden geschikt te maken zijn.
De adviezen, welke de kommissie aan
B. en W. zal uitbrengen, moeten samen
met B. en W. en het architectenbureau
Hajema besproken worden. De kommissie verwacht, dat, nadat de wijzigingen
aangebracht zijn, er opnieuw door B. en
W. kontakt met de bevolking door middel van een hearing zal zijn. (Door wethouder G. Vledder tijdens de jaarvergadering van de P.v.d.A. reeds toegezegd.
Red.)
De heer S. de Jong was teleurgesteld
over de geringe belarkgstelling van de
jeugd van Why. Hij had ze hier in grote
getale verwacht, gezien de verschillende
1)c he, 1: 1411,,ser zei, (lul cie le- publikaties. Omstreeks half elf sloot G.
genwoordigt. ,,ii\ .1(1111), is, (lid men be- Boersrna met een dankwoord aan de komjaarden zolanrii ) ,(.1111, hun eigen kon- missie de bijeenkomst.

OP 11 februari 1971 overleed in de ouderdom van
82 jaar, na een leven vol toewijding en plichtsbetrachting, mijn lieve man, onze vader, groot- en
overgrootvader
Hidde Binnert Halbertama,
officier in de Orde van Oranje Nassau.
Grouw, Mr. P. J. Troelstraweg 17.
P. C. Halbertsrna-Hylkema
Roudekerk
a.d. Rijn: D. Cannegieter
Hillegersbeg: M. C. Alingh Prina-Halbertsma
J. Alingh Prins
Grouw: P. G. Halhertsma
A. W. E. Halbertsma-Fauel
Amsterdam: H. Halbertsma
Beetsterzwaag: C. de Vries-Halbertsma
L. R. de Vries
Kaapstad
(ZA.): C. C. Pelt-Halbertsrna
M. A. Pelt
Klein en achterkleinkinderen.
De crematie heeft op 15 februari 1971 te Westerveld in alle stilte plaatsgevonden.

uk-c

Oude Molenschuur moet
Het Pak-raadslid, de heer K. Schermer,
heeft B. en W. schriftelijk gevraagd of
verdwijnen
het hun bekend is, dat de schuur bij de
7i

foto" r. brinkmari

hoek Molenstraat-J. Nieuwenhuisstraat,
in zeer slechte staat verkeert, daar de
gevel 1 meter uit het lood hangt. Hij
vraagt of het college niet met hem van
mening is, dat de schuur een ernstig gevaar voor de openbare veiligheid is, en
zo ja, is het college bereid maatregelen
te treffen.
B. en W. antwoordden, dat de slechte
toestand bij hen bekend is en dat deze
schuur inderdaad een gevaar voor de
openbare veiligheid is. Zij hebben onderhandelingen gevoerd om de schuur in
eigendom te krijgen, welke mislukt zijn.
Hierop is de eigenaar, de heer W. van
Stralen, aangeschreven de schuur vóór 15
januari a.s. af te breken.
Bij de gemeente is een verzoek van de
heer W. van Stralen en A. Bruinsma, ook
gebruiker van deze schuur, binnengekomen, waarin deze vragen om verlenging
van de termijn van 15 januari waarbinnen de schuur moest zijn afgebroken.
B. en W. zeggen, dat deze aangelegenheid tot de competentie van het College
behoort en ze stellen de Raad dan ook
voor om dit verzoek aan hen over te laten.
De schuur behoorde vroeger bij de grote
houtmolen van Hylkema, welke aan de
Molenstraat stond. In het woonhuis van
de heer W. van Stralen aan de J. Nieuwenhuisstraat woonde vroeger de molenbaas. De schuur werd later als timmerwerkplaats gebruikt door Van Stralen.

vi
qurk Lolkes Bouma forstoarn.

9len fan de bikendste Grouster minsken
is sneintojoun forstoarn. Durk Bouma
wie ien fan dy minsken dy't echt by it
doarp bihearden. Hy hat hjir syn hiele
libben wenne, is bigoun by de boer en hie
letter in fikse grientesaek.
Hy hat syn greate bikendheid krige
troch it geregeld meitsjen fan ferskes, wol
yn 'e Hepkema krante, yn Oostergoo, mar
hwérfan de measten yn de Frisia stien
ha. In pear fan syn béste binne yn in
samling opnommen en ek steane der guon
op in grammofoanplaet. Hy hat ek foar
hiel hwat bruiloften ferskes makke, as
de lju dér om [regen.
Hy wie fansels in féste klant by ds yn
de drukkerij. „'k Ha wer hwat", wie syn
féste utdrukking. Hy naem dan efkes
rést, wylst syn fers mei kritysk each lézen waerd. It wie dan faek noch yn klad,
mar dan forskynde hy letter op 'e dei as
er it yn syn bysonder moai hánskrift oerskreaun hie. Dan folgen der foar de áld
man noch in pear spannende dagen, de
krante roun soms fol mei adfortinsjes en binne, dan gie dat nei 't museum ta.
dingen dy't der wol yn moasten en dan
Sa is dat jierren gien. Hy libbe tige
ibleau syn gedicht stean. Dat wie dan mei
alle Grouster dingen, mar binamnochal in klap. Mar oars wie hy tongers- menmei
it skûtsjesilen hie syn greate niget.
dei tsjin toalfen om it nochris oer to lé- Wy printsje
hjir dan ek noch in ferske
zen, sa't it dan nou yn de krante kornrne yn syn hánskrift
dat om de ien of
soe; der koe dochs nochris in fout yn oare reden doe net61,
opnommen is. Hy hat
sitte. Dan kaem hy mei in stik of tsien it forline jier makke.
Bihalven by íts,
adressen, meast kunde, dy't de krant dan kaem hy ek faek by de
Stork Fryslántasjurd wurde moast, hwant syn dichter- mannen, dér't hy tige eigen
wie. Hy hat
skip waerd wol wurdearre en hy is dér- noch lange jierren oan fytstochten
meitroch mei in hoop minsken yn 'e kunde
— de Goarretocht bygelyks — en
kommen. De ferskes kamen al dan net dien
pleatst yn in boek en wie der sa'n boek wie in bituft dammer.
fol — ik miende dat der fjouwer of fiif D.L.B. wy sille jo misse.
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Jubileum Kon. Zeilveren. Oostergoo

STICHTING MEDISCHE
SPORTKEURING

Het bestuur van de Stichting Medische
Sportkeuring van de gemeenten Rauwerderhem, Utingeradeel en Idaarderadeel
kwam in een vergadering met de medewerkers( sters ) bijeen ter afsluiting van
het keuringsseizoen. Er zullen op korte
termijn nog 1 of 2 keuringen plaats vinden, waarmee dan een 550-tal sporters
door de molen is gegaan.
Zowel de doktoren als de medewerkers
zijn bijzonder te spreken over de nieuwe
plaats van keuring, het Groene Kruisgebouw te Grouw.
In september zullen de nieuwe keuringen van start gaan. De tarieven kunnen
gelijk blijven. Vroegtijdig aanvragen blijft
een vereiste om tijdig de keuringen te
doen plaats vinden. Veel medewerking
werd ondervonden van de doktoren van
de Vliegbasis Leeuwarden, doch ook de
plaatselijke doktoren uit de gemeenten
verlenen zoveel mogelijk hun medewerking.
De heer D. Yntema, sinds de oprichting
voorzitter van het Stichtingsbestuur,
meende nu de tijd te zijn gekomen af te
treden. Zijn functie is overgenomen door
Een zeldzame foto gemaakt in 1908 tijdens het 60-jarig jubileum toen men samenkwam bij
de nieuwe vertegenwoordiger van de ge-de Kruiswaters om gezamenlijk in sleep naar Leeuwarden te varen.
meente Idaarderadeel, de heer Jac. KuiHet belangrijkste wat er van het jubi- 14 stuks) en honderden fietsers kwam hers.
leum van de K.Z. Oostergoo is overgeble- men naar Grouw om het hardzeilen te
ven is, is het boek over deze vereniging zien.
van de hand van de secretaris, de heer H. Het vaandel van Oostergoo is door de 1
G. van Slooten. Van Slooten is voor het Grouwster dames vervaardigd en bij het
schrijven van zo'n boek wel de aangewe- 60-jarig bestaan aangeboden. De versierinzen man. Hij kent de praktijk van 't hard- gen er op zijn door wel geteld 603 Grouwzeilen, hij is sinds lange jaren een toege- sters aangeboden bij het 75-jarig bestaan.
wijd secretaris van Oostergoo en hij heeft Deze namen staan in een daarbij aangebode „niget" voor de historie die nu een- den album.
maal nodig is voor het schrijven van een
Bij verschillende jubilea van de vereniherdenkingsboek dat enigszins wil uitstij- ging werden er steeds feestelijkheden gegen boven een lange rij van jaartallen en organiseerd. Daarnaast noemen wij de
namen. Het zal hem een genoegdoening
geweest zijn dat hij een nog niet beken(
geheim van het ontstaan van Oostergoc
2.
onthuld heeft, dat n.l. de feitelijke stoo
tot het ontstaan van Oostergoo gegeven
door Prins Hendrik, de zeevaarder di
Jhr. F. J. J. van Eysinga benaderde. He
doel was daarbij „de volksgeest meer 01
de zee te richten".
Uit de kring van Jhr. van Eysinga ei
zijn vrienden is Oostergoo ontstaan. D
naam is te danken aan dat ze in dit de
der provincie woonden.
In 1848 werd de eerste zeilwedstrijd g
houden bij Schuilenburg. Het ligt niet i
onze bedoeling de geschiedenis van Oo
tergoo hier te beschrijven. Oostergoo
echter zeer met Grouw verbonden g
weest. De hardzeilpartijen van Oostergoi
waren de feesten bij uitnemendheid; d
prijsuitdelingen niet te vergeten. M
extra treinen, met stoomboten (soms w

on7zen Lam

voor de

Formanje

Op Paaszondagmorgen j.l. na de dienst lam is het teken van Jezus, "het Lam
klom de dominee van de doopsgezinde Gods", die zich voor de mensen offerde.
kerk voor de buitendeur op de trap en De beide symbolen omvattende driehoek
onthulde voor de ogen van de naar bui- mag de Drieeenheid van God, de Vader,
ten stromende jeugdige en oudere kerk- Jezus Christus, de Zoon en de Heilige
gangers, een uithangbord.
Geest betekenen.
Het driehoekige ambachtskunstwerkje De doopsgezinden hebben "Zon en
is, op verzoek van ds Broer, gemaakt Lam" mee' als zinnebeeld aangenomen,
door de hier goed bekende koperslager herinnerend aan de 18de eeuwse AmBuikstra, die voor de doopsgezinde kerk sterdamse doperse groeperingen, die eerst
in Warga een dergelijk werkstuk maakte. bijeen kwamen in de beide kerken „de
Zon" en „het Lam", om later in één kerk
De betekenis van de symbolen is de op te gaan.
volgende:
Dit kleine, sierlijke uithangbord mag
God
wordt
sinds
oude
tijden
wel
"Zon
een
teken zijn in het dcirp Grouw en een
tder gerechtigheid" genoemd, vandaar het aanwinst voor de gemeente en haar be
stralendezonnetje van bladgoud. Het witte woners.
ii
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Van de grond af gezien blijven er
maar nietige figuurtjes over van de
mannen, die in de hoogspanningsmasten de „bretels" maken, de af-
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•

hangende verbindingsstukken tussen de kabels, die bij een hoekmast
als deze samenkomen. De mannen
brengen hun werkdag op veertig
meter boven de grond door. Al die
tijd mogen zij geen misstap maken.

.......

•

"

6,;"//'
..
/

si i
t

j7.;'

,(5'/.>•

't Alde reid noch altyd braber
Wy fornuverje ás der wolris oer dat
der noch jimmer reidskarders binne yn
dizze tijd fan ratsjonéle huze- en pleatsebou, dy't mear en mear metael, asbest,
biton en soksoarte materiael oan to pas
komt.
Reidskarders rispje ommers altyd datselde reid, dér't yn'e oertijd de klintemakkers it ek al mei diene, doe yn gearstalling mei táken, sjedden of glaeimodder.
't Bliuwt gaedlik foar dakken fan hearehuzen, simmerwenten en foar gáns boereskuorren, al is dat net folle yn ás omkriten, mar in soad yn Drinte en fierdere
kontreijen.

En eigentijk ek neich altyd mei klaeimodder1
nwant hwat binne dakpannen en muorrestiennen oars as klaeimodder, hurdbakte dan fansels. Yn wézen is de evolásje
yn'e wentebou net ienris great, kin men
sizze.
Láns de spoardyk sawol as yn'e Bokkumermar is men ver oan't rispjen. Op
léstneamd plak hat men dérby noch foar
in part in tankber gebrák fan it ijs makke, dat makliker birint as de weake sodze
groun.
Swalker.

Ook &douw liep veel schade op door de storm 13 11(
\,
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,
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Foto links: Het pas gerestaureerde poartehiis weer beschadigd.
Foto boven: Een der caravans op het recreatie-oord, tientallen meters verplaatst

Foto rechts: De op de monumenten-lijst staande gevel van cafetaria Veenstra vernield.
Foto onder: Zomerhuisje recreatie-oord werd totaal door de storm verwoest.

Y3
Hoogspan ingsmasten
Vorige week is men begonnen met het
bouwen, der hoogspanningsmasten voor
de hoogspanningsleiding van het 220/110
KV-station te Heerenveen naar het transformatorstation Louwsmeer ten zuid-oosten van Leeuwarden, als onderdeel in het
landelijke koppelnet.
De eerste paal verrees vorige week vrijdag even ten noorden van de weg naar
Roordahuizum. Door deze werkzaamheden veranderde de weg naar Roordahuizum in een soort modderreed. Ook bij
Grouw langs komt de leiding te lopen.
Ongeveer parallel met het Zuiderend tussen de boerderij van Hooghiemster en
Visser over de weg naar Irnsum. Het
nodige grondwerk is hier al klaar. De
leiding zal niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, door het Hofland lopen maar
blijft nu ten westen van de spoorbaan tot
een punt ten noorden van het station te
Wirdum.

j

Officiële
opening
Poartehris
Grouw
Foto:
Een van de
af beeldingen
uit het boekje
over de restauratie wat binnenkort verschijnt

It forlerne horloazje

YNSTJURD

Forline wike wiene de banken ander fan 'e moarn it hok die, ha ik myn hor"De Luif", as gewoanlik, tige biset. In loazje earne dellein en nou kin ik it nearféste klant, dy't healwei it stasjon wen- ne wer fine. Ik ha alles asocht.
net en geregeld op de fyts komt, hie syn Nou gong de man in ljocht op. Hast
rydtsjil tsjin it sket setten. Doe't it nei dou it miskien op myn fyts lein? sei er.
tolven roun, soe de man nei hás en doe't Ik ha krekt in horloazje nei it polysjehy syn fyts efterát rydt foel der in frou- buro brocht, dat by "De Luif" fan myn
fytstas foel.
ljushorloazje fan syn pakjedragerstas.
It ein fan it liet wie, dat de man jitris
Men hie wol in pear fammen by de
nei 't buro gong om to sizzen dat it in forfyts stean sjoen en d'r wurde ornearre sin west hie en dat hy it klokje graech
dat dy it forlern hiene, mar d'r wie nimwer hawwe woe.
men dy't dy famkes koe.
Hoe is it mooglik dat it net earder fan
Afijn, de man moast dochs dy kant át de fyts rekke wie. In biwiis dat de strjiten brocht it horloazje nei it polysjeburo ten to Grou der moai egael yn lizze. Lykas "gevonden voorwerp".
wols leit de frou har sier raden tonei grif
Doe't hy thás kaem, blykte dat syn frou op in feiliger plak.
HARKER.
danich fan de wize wie. Se sei: Doe't ik

Skriuwen S. Jonker

t‘i--gté 7.3

YNSTJURD

Nei oanlieding fan hwat de hear S. Jon- num, Banketbakker, Haedstrjitte; Bartele
ker yn "Frisia" skriuwt oer it tal bakkers Bouma, Parkstrjitte; Tseard Haites, Parkto Grou om 1900-1910 hinne, mien ik strjit te; Broer Stellingwerf, (letter de
bruorren), Lytse Buorren.
wol hwat meidiele te kinnen.
Sa wenne der om dy tijd hinne yn 'e Frits Lykles is opfolge troch Johs. YkeTsjerkstrjitte Bouke Dijkstra, opfolge fan ma (banket); Gerben Hellinga troch FokFilippus Hannema, dy't him letter fatige ke Hiemstra; A. Andringa troch Hinne
Stellingwerf; E. Boanstra troch Hyltsje
op 'e Boerewal (Halma).
Andries Andringa, Kade; Gerben Hellinga, Boanstra; P. v. d. Goot troch Leendert
Waechsplein, Kade; Frits P. Lijkles, Wit- Moedt; Fr. Deinum troch E. Kerkhof; B.
te plein; Easge Boonstra, Haedstrjitte; Bouma troch R. Bouma.
G. R. DE VRIES.
Popke v. d. Goot, Haedstrjitte; Frans Dei-

/73
Afscheidsdienst ds. D. L. Th. Broer
Zondag werd in de Formanje de af- hem gegeven had, anders had hij zijn taak
scheidsdienst gehouden van ds D. L. Th. niet kunnen volbrengen.
Broer, die, zoals bekend, op 9 september
Hij vertelde, eens diep getroffen te zijn
zijn entree in Apeldoorn doet.
door een beeld van 'n Amerikaanse beeldEr was voor deze dienst veel belang- houwer. Het stelde drie wachters voor —
stelling, ook van niet-leden der gemeente geheimzinnige figuren, huiveringwekkend
Grouw-Warga. Ds Broer en zijn vrouw met zware hoofden en dunne benen. Vanhebben zich in de jaren dat zij in Grouw uit het gave geheel van het Paradijs, waar
gevestigd waren, vele vrienden gemaakt Adam en Eva nog met God konden praZij hebben een zeer belangrijk aandee: ten, zijn we in een wereld vol kwaad en
gehad in de kamermuziekavonden en we bedrog gekomen. God roept ons echter
zullen het prachtige fluitspel van ds Broer op tot grotere zuiverheid. Hij vraagt blinnog lang op de Sint Pieterplaat kunnen de gehoorzaamheid, maar weet de zijnen
horen.
toch door de woestijn naar het beloofde
Deze- eredienst werd wel op zeer origi- land te voeren. Ook in deze tijd geschiedt
nele wijze gehouden en er werd aan mee- dit nog met kleine groepen.
gewerkt door ds Keuning en ds BoneOok Jesaja stelt wachters aan, al is het
schansker, die de gebeden hielden, de ook bij de ruïnen van Jeruzalem. Hij stelt
voorzitters van de kerkeraden der beide ze aan om uit te zien naar het nieuwe
gemeenten, en ds Smitskamp, die bijbel- Jeruzalem. Hij heeft een brandend verlezingen hielden en wel over Jesaja 62 langen naar een nieuw en levend Jeruzavs. 1-12; Marcus 13 vs 24-37 en Efe- lem. Wij allen zijn aangesteld als wachziërs 5 vs 1, 2 en 6-21.
ters.
Gezongen werd de gemeentezang, wijze
Het is uit deze diepe m‘iertuiging dat
lied 36, lied 199 en lied 183.
spreker de gemeenten Grouw en Warga
Voor de dienst sprak de heer Hoitsma gediend heeft.
een woord van" welkom en deelde mee,
Hij bood de beide gemeenten elk een
dat een ieder na afloop van de dienst boek aan met een bloemlezing van verhapersoonlijk afscheid van ds Broer en zijn len uit de bijbel. Hij riep de gemeentelevrouw kon nemen. Voor de gasten van den op het ideaal trouw te blijven. Blijft
buiten was er gelegenheid op de kerke- strijden. Er zijn plaatsen waar het brood
kamer om een kopje thee te drinken.
schaars is, de Rijn vervuilt, er is veel te
doen. De gemeente heeft nu geen voorDs Broer begon zijn afscheidsprediking
ganger meer, u kunt uw gang gaan.
met een woord van dank aan een ieder
die hun geholpen heeft. Hij was ook dankNa de dienst werd door allen afscheid
baar voor de kracht die God de Vader van Ds Broer en zijn vrouw genomen.
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\Boeren demonstreren voor
betere verbinding met de Bird

De elf boeren uit de Bird hebben het afgelopen weekend verschillende malen
het verkeer van en naar het Recreatieoord met hun tractoren en aanhangwagens
geblokkeerd. Ze deden dit, om hun ongenoegen te uiten over het feit dat de
pont over het Pr. Margrietkanaal geen zwaardere vrachten mag vervoeren dan
7 ton. Voorheen was dit ook al het geval maar werd oogluikend toegestaan, dat
er ook zwaardere vrachten overgezet werden, zelfs tot 11 ton.
Nadat de gemeente hierover een schrijven van de politie had ontvangen durfde
zij de verantwoording niet langer te nemen en werd met ingang van 1 september het maximum gewicht definitief op 7 ton vastgesteld. De Frico te Warga
heeft daarop het melkveivoer door de Bird stopgezet, daar deze tractor met wagen beladen ook boven de 7 ton komt. De boeren zijn nu genoodzaakt zelf hun
melk tot over de pont te vervoeren.

Zaterdagavond liep het tegelijkertijd halve naar zijn bedrijf komen.
overzetten van ongeveer 11 tractoren met Voor het komend jaar voorziet wethouwagens met daarop de bussen melk uit der Vledder een tekort van f 60.000,—
de hand. Het verkeer werd toen ook ge- voor de pont, hetgeen geheel voor rekeblokkeerd.
ning van de gemeente komt.
Wethouder G. Vledder was zaterdag
aanwezig bij de pont en heeft langdurig
met de boeren gesproken.
SPOEDOVERLEG
Zondagavond werd de weg naar het
op Provinciehuis.
recreatieoord omstreeks half zeven opnieuw de dam door de Galle, demonstratief afgesloten met tractoren en wa- Maandag vond op het Provinciehuis een
gens. Dit had tot gevolg dat vele recre- spoedvergadering plaats tussen Ged. Staanten, die zondagavond naar huis wilden, ten, het Gemeentebestuur, de Coöp. Zuiopgesloten zaten op het recreatieoord. vel ver. Midden Friesland, de direktie van
Een enkeling maakte zich nogal boos de Frico te Warga en een vertegenwoor
over de opstopping, maar de meesten diging van de boeren in de Bird.
hadden wel begrip voor de aktie. Door Algemeen was men van mening dat de
de leiding van het recreatieoord werd ge- beste oplossing voor het probleem van de
probeerd de politie te bellen. Doordat boeren een zwaardere pont is.
men vergat de centrale meldkamer te De gemeentekas kan dit echter niet fi
Leeuwarden te bellen, en men op de ge- nancieren. De pont naar de Bird betekent
draaide nummers geen gehoor kreeg, wil- nu al een zeer zware financiële last voor
de dit niet lukken. Pas tegen achten, de onze gemeente.
demonstratie was toen bijna 11 uur aan Op de begroting van '74 wordt rekening
de gang, kwam de politie. Het verkeer gehouden met een tekort van f 60.000,—,
had zich toen net, zij het langzaam ach- aldus burgemeester K. J. Vrijling, hetter een rij tractoren, in beweging gezet. geen betekent dat iedere inwoner f 7,50
De politie zette de boerenwagens vlot in moet betalen voor het instandhouden van
de berm, waarna de grote file auto's kon deze pont.
vertrekken.
„ft liket hjir wol gondelfeart", volgens
een der wachtmeesters. Ook zondagavond
was wethouder G. Vledder aanwezig en
pleegde weer overleg met de demonstranten.
Een op!
vooreerst nog niet. Als er een oplossing in
de vorm van een zwaardere pont moet
komen, dan zal de provincie in elk geval
moeten bijspringen.
De boeren zijn van plan met hun aktie
door te gaan tot hun eis voor een zwaardere pont is ingewilligd en zij bereikbaar
zijn voor bulkwagens met veevoer en
tankwagens die de melk ophalen bij de
boeren die tankmelken, iets wat nu niet
mogelijk is.
Maandagmorgen is het gesprek van de
boeren met B. en W. voortgezet in een
B. _en W.-vergadering. De financiering van
de pont komt nu geheel voor rekening
van de gemeente. Een deel van de kosten
wordt betaald door het waterschap en
de bewoners van de Bird. Een der veehouders zei, dat hij jaarlijks f2000,— aan
pontgelden moet terugbetalen aan monteurs, bakkers en anderen, die beroeps-

Een deel van de afzetting bij de dam
door de Galle. Op het spandoek de eis
van de boeren: „betere verbinding voor
ons eiland de Bird".

BondsSpaarbank
Grouw

RENTE
4 jaar vast

Telefoon 05662-1472
Postrek. no. 925330
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FIALBERTSMA, GEEFT
„KWALITEITS"-KLOKJES
Elke werknemer die 25 jaar bij Halbertsma
werkzaam is ontvangt ter gelegenheid van dit
jubileum een horloge met inscriptie.
Zo had ook J. v. d. Pal een dergelijk horloge
gekregen. Zes jaar terug verloor hij dit echter in de Pikmeer bij zijn roeiboot in de GWS
steiger. Een der personeelsleden van de baggermolen die momenteel het water bij de
GWS steiger weer op diepte brengen vond
vorige week vrijdag het horloge in een der
baggerbakjes.
Nadat het schoongemaakt was ging het na zes
jaar onder modder en water en enkele klappen weer lopen. Aan de hand van de inscriptie wisten enkele toeschouwers zich te herinneren dat v. d. Pal 6 jaar terug een dergelijk
horloge verloren had. Hij bleek inderdaad de
eigenaar te zijn.
De mensen op de baggermolen doen meer
vondsten. Zo komt er veel bestek naar boven,
etensborden een enkele bril en ook een wandbord met de tekst „God weet alle dingen".

i
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Nieuwe Brug
Vorige week vrijdag is door een zware kraan
van de Pax uit Leeuwarden in een keer een
nieuwe brug over het Nieuwe Diep geplaatst.
De brug alleen bestemd voor voetgangers en
fietsers verbindt de Tsjalk met de nieuwbouwwijk ten zuiden van de Swanneblom. De dam
die nu nog terplaatse ligt zal weggebaggerd
een
worden, zodat er komende winter
flink stuk geschaatst kan worden op het Nieuwe Diep.

Het nieuwe gezicht
van "Gibraltar

-Gine"

Op de plaats waar voorheen de oude
boerewoning van de heer Postma stond
is dit voorjaar een nieuw huis gebouwd. Achter de woning bevindt zich de
scheepswerf „Gibraltar" van de heer P.
Postma jr. Voor oningewijden: „Gibraltar" is in de hoek van het Prinses Margrietkanaal en het Pikmeer tegenover de
Hoantsmolen.

Reeds lange tijd was de brug klaar maar het
wachten was op het azobe hout wat erg schaars
is. Het constructiewerk werd verricht door
Radeko uit Holwerd.
Hoewel het duidelijk een voetgangers brug is
zal gem. werken er aan beide zijden betonnen palen voor moeten plaatsen daar men er
van 'overtuigd is dat anders ook auto's van
deze brug gebruik zullen maken.
/ Oli2/ .23
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Hoe komt het met
VERVOLG DISCUSSIE
over de kom van Grouw.
Op 22 jan. a.s. stelt het Gem.bestuur
zich voor in hotel Oostergoo een hearing
te laten plaats vinden, die als onderwerp
zal hebben het ontwerp-bestemmingsplan
voor de Kom van Grouw.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de stedebouwkundige van Grouw, Ir R. Hajema, en één of meer medewerkers een uitleg geven bij het plan aan de hand van
tekeningen en illustraties. De aanwezigen
zullen dan in de gelegenheid worden ge-
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de kom van Grouw?

enige nieuwbouw voorgesteld, die 't pldn
de eerste plaats een meer besloten :arakter zal geven.
Het straatbeeld zal hier ook weer inenessanter gemaakt worden met elemoplaats gevonden, dat de oude karakteris- sen en meer ruimtelijkheid zal verkregn
tiek en de funktie als woongebied als ver- 'morden met beplanting, de muziektet,
loren kan worden beschouwd. Juist hier etiige niveauverschillen. En ook wer
is nog veel bewaard gebleven, echter wel Fdoor de plaatsing van straatmeubilar.
valt te konstateren dat veel bebouwing en Tegelijkertijd is bij de vormgeving lin ;r
ook de wegen snel aan verbetering toe de gedachte uitgegaan dat het plein vor
zijn om ze te sparen voor totaal verval. allerlei aktiviteiten bruikbaar moet zin.
Er is rekening gehouden met jaarlijks eDe renoveringsgedachte past in de mo- rugkerende evenementen zoals de Krderne ontwikkeling van de stedebouw.. mis, de ontvangst van St. Pieter en et
Er bestaat een streven naar een voortdu- Kaatsgebeuren. Ook is aan de berdcrend begeleiden van de ontwikkeling ten- baarheid gedacht o.a. aan het fabrieseinde door regelmatige planning en door kompleks van Halbertsma, verder uivooruitzien de mogelijkheid tot bijbui- doende parkeergelegenheid, de mogelicging van de ontwikkeling te behouden_ beid aktiviteiten te organiseren, die mrHet streven dus naar eindfasen of afge- band houden met het watersportgeburonde toestanden heeft afgedaan en ren en ook aan een markt kan gedacht
plaats gemaakt voor meer flexibele op- worden.
vattingen.
Op de foto en bijbehorende illustratie rc
Hoewel het plan met de gedachte de is voorgesteld op welke wijze aan bovenhuidige situatie volledig te respecteren staande ideeën vorm gegeven kan wor-ii
is ontwikkeld, wordt naast verbetering den.
en restauratie voorgesteld enkele ingre- De verschillende ingrepen zullen tijpen in de vorm van nieuwbouw te laten dens de te houden hearing alle de revue r
plaats vinden. Enkele wegen worden van passeren.
een verbeterd tracé voorzien, profilerin- De toekomstige ontwikkeling van dea.
gen gewijzigd, parkeergelegenheid uitge- Kom heeft de aandacht van allen die zichd
breid en plaatselijk zullen nieuwe bestra- betrokken voelen bij de verdere ontwik--t
tingsmaterialen worden aangebracht. keling van Grouw. Een flinke belangstel- tc
Groenbeplanting en straatmeubilair zo- ling voor de nota en de te houden hearing -e
als een reklamezuil en verlichtingsorna- over het ontwerp-Komplan zal door het
menten zullen het straatbeeld verlevendi- gemeentebestuur dan ook op prijs worgen. Op het Halbertsmaplein b.v. wordt den gesteld.

verdere ontwikkeling van Grouw. In 1969
kwam een ontwerp-bestemmingsplan
voor de Kom tot stand, waarin de in die
tijd bestaande zienswijze en enkele alternatieve mogelijkheden op de aan de
orde zijnde problemen werd verwerkt.
Inmiddels is echter het inzicht in deze
problematiek gewijzigd, zodat het plan
op diverse punten diende te worden aangepast.
Veel werk werd verricht door een in
het leven geroepen advieskommissie, die
de taak kreeg toebedeeld zich bezig te
houden met de bestaande plannen voor

HIERONDER DEZELFDE SITUATIE NAAR EEN IDEE VAN DE PLANNENMAKERS
VAN IR. HAJEMA

DE HUIDIGE SITUATIE OP HET HALBERTSMAPLEIN GEZIEN VANUIT DE BOOGSTRAAT
steld hierover met hen van gedachten te
wisselen.
Voorafgaande aan deze hearing zal een
nota verschijnen welke voor belangstellenden tijdig verkrijgbaar zal zijn.
De aanleiding tot het maken van een
ontwerp-bestemmingsplan voor de Kom
is gelegen in de noodzaak richting te geven aan de ontwikkeling en inzichten op
het gebied van de ruimtelijke ordening.
Voortdurend vinden veranderingen
plaats waardoor het noodzakelijk wordt,
dat de Gemeentelijke overheid en de desbetreffende instanties zich aanhoudend
op de hoogte houden van deze ontwikkelingen, in het bijzonder die op het terrein van de stedebouw. De verkeersproblematiek neemt hier als zodanig een belangrijke plaats in. Enerzijds moet voldaan worden aan de behoefte aan ruimte
voor verkeersdoeleinden, anderzijds zal
Ut leiden tot vergaande konsekwenties
v(1.-,or de leefbaarheid van oude woonkernen' eh het centrum.
Te Twij1 Grouw zich door uitbreidingen
snel vergrootte. dreigde de Kom zijn
funkti. als centrum van aktiviteiten en
als woc -ingeoica me --Yerniewert. kies 1~00111
in buite, Iwijken werd steeds attraktiever
ten opzie hte van de woonsituatie in de
Kom. voo Tal de kwaliteit en de ruimte
van deze v% oningen lieten vaak te wensen
over. Ook veroorzaakte de afwezigheid
van toeristen' gedurende een belangrijk
deel van het Jaar een teruggang in de
aktiviteiten.
Reeds in de jaren zestig werden stappen ondernome om te komen tot een
standpuntbepalin ç ten aanzien van de

Kom. Haar adviezen werden in een
rapport samengevat en aan het gemeentebestuur voorgelegd. Deze adviezen werden door het gemeentebestuur, de dienst
van gemeentewerken en de stedebouwkundige ir Hajema, mede betrokken bij
het innemen van een duidelijk standpunt
en het bepalen van het beleid inzake de
funktie van de Kom.
In samenwerking met de stedebouwkundige werd deze visie tenslotte verwerkt in een nota en werd het ontwerpbestemmingsplan op tal van punten herzien. Tijdens de te houden hearing zullen
ook de gestelde uitgangspunten de revue
passeren. Zinvolle alternatieven die naar
voren komen, kunnen dan nog bij de verdere uitwerking in overweging worden
genomen. Eén van de gestelde uitgangspunten is de mogelijke handhaving van
de bestaande karakteristiek. Oude geheimzinnige steegjes, talrijke pandjes,
verrassende doorkijkjes, het element water en vooral de kleine schaal van het
oude dorpsgedeelte zijn uit historisch
oogpunt waardevol en als karakteristieke elementen onmisbaar voor de herkenBij het gestelde uitgangspunt speelt de
renoverings- of vernieuwingsgedachte, 't
herstel van de bestaande situatie een belangrijke ,rol. In Grouw is onderzocht in
hoeverre deze gedachte haalbaar zou
kunnen zijn. Evenals het gemeentebestuur was ook de advieskommissie van
oordeel, dat de Kombevolking om tal van
redenen onmisbaar is voor een leefbare
Kom. Gelukkig hebben in Grouw in het
verleden nog niet dusdanige ingrepeu_kii
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enige nieuwbouw voorgesteld, die 't
in de eerste plaats een meer beslote
rakter zal geven.
Het straatbeeld zal hier ook weer
ressanter gemaakt worden met eb
verdere ontwikkeling van Grouw. In 1969 plaats gevonden, dat de oude karakteris- ten en meer ruimtelijkheid zal verk
kwam een ontwerp-bestemmingsplan tiek en de funktie als woongebied als ver- worden met beplanting, de muziel
voor de Kom tot stand, waarin de in die loren kan worden beschouwd. Juist hier enige niveauverschillen. En ook
tijd bestaande zienswijze en enkele al- is nog veel bewaard gebleven, echter wel door de plaatsing van straatmeut
ternatieve mogelijkheden op de aan de valt te konstateren dat veel bebouwing en Tegelijkertijd is bij de vormgeving
orde zijnde problemen werd verwerkt. ook de wegen snel aan verbetering toe de gedachte uitgegaan dat het plein
Inmiddels is echter het inzicht in deze zijn om ze te sparen voor totaal verval. allerlei aktiviteiten bruikbaar moet
Er is rekening gehouden met jaarlijl
problematiek gewijzigd, zodat het plan
op diverse punten diende te worden aan- De renoveringsgedachte past in de mo- rugkerende evenementen zoals de
derne ontwikkeling van de stedebouw. mis, de ontvangst van St. Pieter en
gepast.
Veel werk werd verricht door een in Er bestaat een streven naar een voortdu- Kaatsgebeuren. Ook is aan de bi
het leven geroepen advieskommissie, die rend begeleiden van de ontwikkeling ten- baarheid gedacht o.a. aan het fab
de taak kreeg toebedeeld zich bezig te einde door regelmatige planning en door kompleks van Halbertsma, verder
houden met de bestaande plannen voor vooruitzien de mogelijkheid tot bijbui- doende parkeergelegenheid, de mog
ging van de ontwikkeling te behouden. heid aktiviteiten te organiseren, die
Het streven dus naar eindfasen of afge- band houden met het watersportg
ronde toestanden heeft afgedaan en ren en ook aan een markt kan gei
plaats gemaakt voor meer flexibele op- worden.
vattingen.
Op de foto en bijbehorende illus.
Hoewel het plan met de gedachte de is voorgesteld op welke wijze aan b
huidige situatie volledig te respecteren staande ideeën vorm gegeven kan
is ontwikkeld, wordt naast verbetering den.
en restauratie voorgesteld enkele ingre- De verschillende ingrepen zullen
pen in de vorm van nieuwbouw te laten dens de te houden hearing alle de
plaats vinden. Enkele wegen worden van passeren.
een verbeterd tracé voorzien, profilerin- De toekomstige ontwikkeling var
gen gewijzigd, parkeergelegenheid uitge- Kom heeft de aandacht van allen die
breid en plaatselijk zullen nieuwe bestra- betrokken voelen bij de verdere or
tingsmaterialen worden aangebracht. keling van Grouw. Een flinke beim
Groenbeplanting en straatmeubilair zo- ling voor de nota en de te houden he
als een reklamezuil en verlichtingsorna- over het ontwerp-Komplan zal doo:
menten zullen het straatbeeld verlevendi- gemeentebestuur dan ook op prijs
gen. Op het Halbertsmaplein b.v. wordt den gesteld.

1-'Hoe komt het met de korn van Grouw?
VERVOLG DISCUSSIE
over de kom van Grouw.
Op 22 jan. a.s. stelt het Gem.bestuur
zich voor in hotel Oostergoo een hearing
te laten plaats vinden, die als onderwerp
zal hebben het ontwerp-bestemmingsplan
voor de Kom van Grouw.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de stedebouwkundige van Grouw, Ir R. Hajema, en één of meer medewerkers een uitleg geven bij het plan aan de hand van
tekeningen en illustraties. De aanwezigen
zullen dan in de gelegenheid worden ge-

HIERONDER DEZELFDE SITUATIE NAAR EEN IDEE VAN DE PLANNENMAKERS
VAN IR. HAJEMA

DE HUIDIGE SITUATIE OP HET HALBERTSMAPLEIN GEZIEN VANUIT DE BOOGSTRAAT
Kom. Haar adviezen werden in een
steld hierover met hen van gedachten te
rapport samengevat en aan het gemeenwisselen.
Voorafgaande aan deze hearing zal een tebestuur voorgelegd. Deze adviezen wernota verschijnen welke voor belangstel- den door het gemeentebestuur, de dienst
van gemeentewerken en de stedebouwlenden tijdig verkrijgbaar zal zijn.
kundige ir Hajema, mede betrokken bij
De aanleiding tot het maken van een het innemen van een duidelijk standpunt
ontwerp-bestemmingsplan voor de Kom en het bepalen van het beleid inzake de
is gelegen in de noodzaak richting te ge- funktie van de Kom.
ven aan de ontwikkeling en inzichten op
het gebied van de ruimtelijke ordening. In samenwerking met de stedebouwVoortdurend vinden veranderingen kundige werd deze visie tenslotte verplaats waardoor het noodzakelijk wordt, werkt in een nota en werd het ontwerpdat de Gemeentelijke overheid en de des- bestemmingsplan op tal van punten herbetreffende instanties zich aanhoudend zien. Tijdens de te houden hearing zullen
op de hoogte houden van deze ontwikke- ook de gestelde uitgangspunten de revue
lingen, in het bijzonder die op het ter- passeren. Zinvolle alternatieven die naar
rein van de stedebouw. De verkeerspro- voren komen, kunnen dan nog bij de verblematiek neemt hier als zodanig een be- dere uitwerking in overweging worden
langrijke plaats in. Enerzijds moet vol- genomen. Eén van de gestelde uitgangsdaan worden aan de behoefte aan ruimte punten is de mogelijke handhaving van
voor verkeersdoeleinden, anderzijds zal de bestaande karakteristiek. Oude geleiden tot vergaande konsekwenties heimzinnige steegjes, talrijke pandjes,
vk. -or de leefbaarheid van oude woonker- verrassende doorkijkjes, het element water en vooral de kleine schaal van het
nen' en het centrum.
oude
dorpsgedeelte zijn uit historisch
Te 'mijl Grouw zich door uitbreidingen
snel vergrootte, dreigde de Kom zijn oogpunt waardevol en als karakteristiefunkt i, als centrum van aktiviteiten en ke elementen onmisbaar voor de herkenbaarheid van Grouw.
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er te s attraktiever
Bij het gestelde uitgangspunt speelt de
in buite. lunf
ten opzic hte van de woonsituatie in de renoverings- of vernieuwingsgedachte, 't
Kom. Voo Tal de kwaliteit en de ruimte herstel van de bestaande situatie een bevan deze vi, oningen lieten vaak te wensen langrijke ,rol. In Grouw is onderzocht in
over. Ook veroorzaakte de afwezigheid hoeverre deze gedachte haalbaar zou
van toeristen gedurende een belangrijk kunnen zijn. Evenals het gemeentebedeel van het Jaar een teruggang in de stuur was ook de advieskommissie van
oordeel, dat de Kombevolking om tal van
aktiviteiten.
Reeds in de jaren zestig werden stap- redenen onmisbaar is voor een leefbare
pen ondernome 1 om te komen tot een Kom. Gelukkig hebben in Grouw in het
standpuntbepalin v. ten aanzien van de verleden nog niet dusdanige ingrepen

moest 9 mei in aktie komen Ívoor een opnamen gemaakt van het AVRO kinder- bertsma. De hengeisportvereniging pachtbrand in de Coöp. Grasdrogerij Idaard. koor. Verschillende Grouwsters verleen- te het Nieuwe Diep van de gemeente en
Het sportcentrum hield 12 mei een blik- den hun medewerking. Ook die week zette er vis in uit. In 1974 mag hier voor
semloterij, met 's avonds parachutesprin- vond cle roeimarathon Zwartsluis—Grouw het eerst gevist worden. De optocht van
gen en het Pasveerkorps op het sport- plaats. De tocht had een bijzonder vlot Roadreugeltsje kon dit jaar wegens de
terrein. Zaterdag 31 met, werd de nieuwe verloop. Ds. D. L. Th. Broer nam op 19 slechte weersomstandigheden niet doorjachthaven te Wartena door Gedeputeerde augustus afscheid van de Doopsgezinde gaan. Toch werden er prijzen uitgereikt.
Aan het eind van 1973 gekomen volgen komde de goedheiligman met zijn hel- R. Renkema en J. Spiekhout geopend.
Gemeente te Grouw.
Midden november besloten vele Grouwhieronder de belangrijkste kleine en per. Voor het eerst stonden de mensen
grote gebeurtenissen, Welke in hét achter achter dranghekken. Bij radio De Groot 3 Juni vierde de Kon. Zeilver. Ooster- In de eer', b. week van september kwa- ster winkeliers toe te treden tot het Fries
ons gelegen jaar in de Frisia vermeld werd een radio-recorder ter waarde van goo het 125-jarig bestaan. Op het Pikmeer men de boei en uit de Bird in aktie met Ondernemersverbond tijdens een vergastonden.
f 550,— ontvreemd. Zondag 25 febr. over- werd 's avonds vuurwerk afgestoken. De enkele demonstraties voor een betere dering van de GWHI. Op 15 november
vlogen wij met slijterij Olivier naar Frankleed een der bekendste Grouwsters, Durk brassband Apollo behaalde op Hemel1973 begon met een optre.den vn het Lolkes Bouma, beter bekend als DLB. Ja- vaartsdag een 1 ste prijs op het Hoogoven pontverbinding. Met ingang van 1 sept. rijk om daar de Beaujolais Primeur op te
werd
het
in.1
\
inwin
draagvermogen
van
Grouwster gemengd, koor qp de T.V. Bij renlang maakte hij verzen over allerhan- Muziekfeest te Heemskerk. Tijdens •de
halen. Eind november besprak de PAKde pont vtisiIrId op 7 ton. De dorps- fractie de gemeentebegroting in Oosterde brug tiver het Prinses Margrietkanaal de zaken voor de Frisia.
raadsvergadering van 12 juni wierp de feesten Vali VIT konden
bijzonder ge- goo. Veel onderwerpen, o.a. het zwembad,
raakte een tankauto met 24.000 liter melk
raad zich op de hondepoep. Met algemene
van de weg, doordat dé chauffeur een De Plattelandsvrouwen afd. Grouw her- stemmen werd een artikel aan de Politie- slaagd wordeo genoemd, mede door het verzorgingshuis, kwamen ter sprake. OpSept. werd er ingebroken nieuw zette de hengelsportvereniging 100
oliebol at. In Wartena brandde 2 jan. dachten 1 maart hun zilveren jubileum. verordening toegevoegd, die het laten lig- fraaie weel
ii liii Wilhelminapark. De kg kamper uit in het Nieuwe Diep, waarde voormalige boerderij van W. Hiem- In de MAVO-school vond de jaarlijkse gen van hondepoep strafbaar stelt. Bur- in de voli
stra aan het Wartenaster Wijd af. 5 Jan. bloedsiag van het Rode Kruis plaats. 359 gemeester K. J. Vrij ling opende 8 juni marmotten r t i n erdwenen. Naar een mee we aan het eind van dit overzicht zijn
werd, waren deze in gekomen.
blies de koffiebar „de Pipe" in de Kerk- donors waren opgekomen om iets van het nieuwe gebouw van Zeilmakerij S. U. week latei lichi
straat voor het laatst rook uit. De brand hun bloed af te staan. De raad sprak zijn de Vries aan de Stationsweg. Donderdag de vijver \iIiIeui. De heer Jelle Sygek..„
nam
1,1. afscheid als dirigent
beperkte zich tot een smeulende stoel. teleurstelling uit over het besluit van Ged. 28 juni begon de 75ste jaargang van de tema het
I
),
•
.1.
van
i
.111,
oor
„Hjerstmeldij".
Arle;stomme film uit het jaar 19‘i
Een grote mensenmenigte stond in de Staten de vergunning voor het varen met Frisia. Bij het skûtsjesilen te Grouw einKerkstraat naar enige rook te. zien. De speedboten op de Kromme Grou te ver- digde Ulbe Zwaga met het „Doarp Grou" Vanaf de oi» ti litoig in 1968 was de heer
uitgezonden.
F.J.G. afd. Grouw en omstreken werd lengen. 17 Maart werd de Himmeldei ge- op de tweede plaats. Eerste werd Lode- Sytema di ri I( . I >e bondsspaarbank passeerde
de
10
miljoen
aan
spaargeld.
De
opgericht. 10 Jan. vond de overdracht houden. Grote hoeveelheden vuil werden wijk Meeter. Drie studenten te Groningen
4 U heek geen ontvangst?
plaats van 4 rijdende winkels aan de opgehaald in het waterland rond Grouw. kwamen gereed met hun onderzoek ten raad beslooi dal VVV de tering naar de
Bakkerij Bouma won een 2de prijs met behoeve van een plan voor de kom van nering moet let ien en besloot derhalve
Grouwster melkhandelaren plaats.
Nakijken of u eigenlijk wel een televisietoestel
om VVV nog eenmaal een eenmalige bijwitbrood met een miniem verschil van 1
. De GWHI organiseerde een Sint Pieter- punt van de lste prijswinnaar. Barbara Grouw. Er verscheen een uitvoerig rap- drage van 1. 2500, (e geven. VVV bleef
aktie ten bate van Sportstichting en Com- Couwenberg, de Grouwster kunstenares, port.
hiermee unc, ii ti een t link tekort zitten.
missie opening zeilseizoen. „Om 'e álde heeft in het oude gemeentehuis een atelier In de nacht van 5 op 6 juli werd in de
Sint Piter", de prachtige stereo langspeel- geopend. J. Leistra te Grouw vond het Boogstraat een leegstaande woning ge- Antiekdieven sloegen op 11 oktober hun
$ Geen beeld, doch wel geluid?
bij Mr. 11. Dorhout aan de Prinses
plaat kwam klaar. Apollo, Gemengd eerste kievitsei in onze gemeente.
kraakt. De politie ontruimde later in de slag
Wilhelrninastrual
en
namen
een
dure
anCl zit voor de achterkant van het toestel.
Koor, de combo van Cees Bijlstra, Cor
nacht de woning weer. 13 Juli werden bij
tieke
klok
mee.
De
nacht
daarop
probeerTj.
van
der
Meer
was
in
de
eerste
week
Teakema en de mensen van het Sint Piehet Pikmeer verschillende schepen lostersprookje• hebben hier veel werk voor van april 25 jaar vrachtrijder. Halbertsma gegooid, onder andere de rondvaartboot den ze nog een andere klok mee te nemen,
6 Geen beeld, geen geluid doch wel
verzet. '2 Febr. werd de eerste plaat on- vraagt in enkele grote advertenties vrou- M.S. „Grouw". Deze boot was 's nachts hetgeen mislukte. De pijp van Halbertsma
werd
voorzien
van
een
dak
om
beter
tegen
welijke
werkneemsters
voor
werk
in
de
ingeschakeld?
der grote belangstelling aan de burgenaar de overzijde van het Pikmeer gefabriek. Tot nog toe is dit geen succes dreven. Op 20 juli vond een bijzonder ge- de slechte weersinvloeden bestand te zijn.
meester overhandigd.
De netstekker is uit het stopcontact gevallen.
geworden. 12 April opende de nieuwe
31 Jan. overleed te R.00rdahuizurn de Chr. kleuterschool „De Springplank" haar slaagd optreden plaats van de Continental Eind oktober wei d een nieuwe brug, speheer Joh. van der Meer, vanaf 1951 be- deuren. Zomerhuisje „Carpe Diem" aan Singers uit Los Angelos. Dankzij een aktie ciaal voor voetgangers, over het Nieuwe
7 Geen beeld, maar zeer goed geluid?
stuurslid van de Raiffeisenbank en vele het Pikmeer werd voor f 91.800,— ver- van de Waterpolitie kwam voor de twee- Diep geplaatst. liet Sint Pietercomité
jaren raadslid .van de P.v.d.A. 13 Febr. kocht aan F. J. Hoekstra te Grouw. -- de maal een groep zeeverkenners naar kwam voor de eerste maal bijeen om de
U hoort de radio.
Grouw om een partij afval wat eerder organisatie voor volgend jaar te besprebeleefde de nieuwe wijk Graalda haar eerken.
ste brand. Een schaftkeet brandde geheel 10 Mei schreef de Frisia „Zwembad in door hen op de oever van het Pikmeer
8 Het beeld tuimelt, en geen muziek?
uit.
zicht". De raad besloot tijdens de raads- was achtergelaten, op te ruimen.
Begin november werd het Pikmeer tusSint Pieter kwam 17 febr. aan op de vergadering een overdekt zwembad te Ten behoeve van het jubileum program- sen de GWS-steigers uitgebaggerd. De gekijkt in het venster van uw wasmachine.
kade. Een grote mensenmenigte verwel- gaan bouwen. De Grouwster brandweer mavan de AVRO werden 2 augustus T.V.- meenteraad bracht een bezoek aan Hal-
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1J ziet slechts sneeuw?

Het is

winter.

10 liet programma is slecht?

/ec toestel is in orde.
(Pieter Stapers Handelmij
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Eind vorige week verscheen een heel
boekwerk over het komplan voor Grouw.
Vorig jaar januari vond de eerste hearing over het komplan voor Grouw plaats.
Na de vele opmerkingen over het toen
naar voren gebrachte plan is door B. en
W. een kommissie in het leven geroepen
die dit plan heeft onderzocht en hierover
advies aan haar heeft uitgebracht. Naar
aanleiding hiervan heeft het raadgevend
ingenieursbureau Ir R. Hajema en partners b.v. te Assen het ontwerp in overleg
met B. en W. herzien.
In de nota van het ingenieursbureau
wordt eerst ingegaan op de historische
ontwikkeling van Grouw en een analyse
gegeven van de huidige situatie. Verder
is er een onderzoek geweest naar de huidige bebouwing in de kom. De bebouwing is onderzocht op bouwkundige-, architectonische- en woontechnische kwaliteit. Verder is een inventarisatie gemaakt
van het bestaande groen en er is een onderzoek geweest naar de sociaal-kulturele
voorzieningen, de rekreatie, de werkgelegenheid, de bevolking, woningbestand en
detailhandel. Ook het verkeer in Grouw
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is onderzocht.
Volgende week dinsdag vindt over de
plannen opnieuw een hearing plaats in
hotel Oostergoo.
Het Halbertsmaplein.
Voor het Halbertsmaplein worden de
volgende veranderingen voorgesteld:
ingrepen en veranderingen
de ruimte beslotener te maken met enige
nieuwbouw;
de ruimte „ruimtelijker" in te delen met
de bestaande elementen, verplaatsing
van de muziekkapel, groenaanplant —
bomen en boomgroepen
keermuurtje, niveauverschillen, verlichtingsornamenten en straatmeubilair, zoals een
vitrine, kiosk, zitbank, telefooncel enz.;
het meer funktioneel gebruik van de
ruimte. Hoewel de bestaande parkeergelegenheid nog uitgebreid kan worden,
kan door een minder dwingende opstelling van de auto's de saaiheid, die
een parkeerplaats meestal bezit, opgeheven worden. Tevens zal bij afwezigheid van auto's niet de indruk blijven

rde:Hoofdstraat
in de toekomst

bestaan van een verlaten parkeerplaats. Ook hier sst ik voorgestelde nieuwDe ruimte zal voor meer doeleinden ge- bouw de rtimak een meer besloten kabruikt kunnen worden, waardoor de rakter geven. waardoor het verrassingsontmoetings- en verblijfsfunktie bevor- element en de anderfmge prettige relatie
derd wordt;
van de ruin:lieg weer wordt bereikt.
er zal meer met de ‘'ensen van de voetganger rekening worden gehouden inHoek Gedempte Haven-Doorbraak.
plaats van de dominerende rol die de
auto speelt binnen de kom. In de vorm- In de nieuw onteautp2n ontsluitingsgeving moet duidelijk tot uiting komen struktuur wordt voorgesteld de Gedempdat de auto een ondergeschikte plaats te Haven te verbreden_
Dit heeft voor de bebotmins van deze
inneemt;
omdat de
de ontvangst van St. Pieter, de kermis, straat weinig direkte gevolgen,
bereikbaarheid
De
dit
toelaat.
rooilijn
het FFF-feest, de kaatspartij, muziekdie noodzakelijk is
en zanguitvoeringen, een markt en an- van de achtercrven,
dere aktivitèiten, kunnen op het plein voor de bevoorrading en voor het parkeplaatsvinden en een belangrijke bijdra- ren op eigen erf, wordt hierdoor verbeterd. Met beplanting zal de profielverbrege leveren aan zijn centrumfunktie;
worden.
ding
in het voorstel zullen de uitzichten op
het
noodzakelijk zijn dat het
Wei
zal
de bestaande karakteristieke elementen
de hoek van de Gedempte Haven
gehandhaafd worden en zal de boven- pand op
teruggerooid wordt.
omschreven funktie van het bestaande en de Doorbraak
De resterende ruimte kan betrokken
gazon behouden blijven.
worden bij de belendende woning.
Ook wordt voorgesteld de tracering
Halbertsma's Plein-Doorbraak.
van de Doorbraak te verbeteren door het
Voorgesteld wordt dit gebied ook meer kruispunt in noordelijke richting te vervoor de voetganger te bestemmen en dit schuiven, waardoor de uitzichthoelc vervooral tot uitdrukking te brengen in de beterd wordt.
materialen, de aanplant van groen, enig
Voetgangersgebieden.
straatmeubilair en verlichtingsornamenten.
In de bestaande situatie overheerst de
auto nog sterk. Veel ruimte is opgeofferd
aan parkeergelegenheid en aan de wegen.
In verband hiermee stelt het gemeentebestuur zich voor verschillende gebieden in
de Kom tot permanent of tijdelijk voetgangersgebied te verklaren.
Het gebied rondom de Kerk, dat ingesloten wordt door de Nieuwe Kade, de
Raadhuisstraat, het Halbertsma's Plein,
de Doorbraak, een gedeelte Meersweg, en
de Volmaweg zal niet meer toegankelijk
zijn voor auto's. De Hoofdstraat, aanvangende bij de inrit naar Halbertsma, en
een gedeelte van de Raadhuisstraat tot
het Halbertsma's Plein, zullen gedurende
het toeristenseizoen niet voor autorijdend
',..eer toegankelijk zijn, behalve voor
noodzakelijke bevoorrading van winkels en
de toegankelijkheid van bedrijven.
In deze gebieden zal door herbestrating
en straatmeubilair, verlichtingsornamen-ji
ten, enige groenvoorzieningen in de vorm
wordt vervolgd op pagina 1

Grote belangstelling voor hearing
Komplan Grouw
•

Dinsdagavond vond dan eindelijk de
lang verwachte en veel besproken hearing plaats over het komplan Grouw.
Hiervoor bestond veel belangstelling. Bijna traditie getrouw voor de hearings
werkte de geluidsinstallatie niet, iets
waarover de burgemeester in felle bewoordingen zijn verontwaardiging uitsprak. Gelukkig wisten twee deskundigen onder de aanwezigen de avond te

•

15 jaar.
1U 711
dm
Ds Boneschansker zet namens e o
numentenstifting, blij te zijn met dit
plan. In grote lijnen voelde men zich
hierin wel thuis.
Dr S. A. Schoustra sprak ook zijn
waardering uit voor de hoofdlijnen van
dit plan. Voor de nieuw geprojecteerde
weg van de Parkstraat via de Troelstraweg en dan weer terug via de Parkstaat

van de woning van Terpstra als het bij
de weg trekken van de tegenover deze
woning liggende tuin van de heer Slauerhoff.
Ook wordt gevraagd naar de mogelijknaar de Ged. Haven had hij een andere heid de weg zuidelijk langs Zevenhuizen
oplossing. Dr Schoustra stelde voor de te leggen en deze ter hoogte van de inweg door te trekken naar de Jogch. Nieu- gang van Halbertsma te laten beginnen.
wenhuisstraat en dan naar de Ged. Ha- Helaas werd de discussie later op de
ven. Als voordelen hiervan zag hij min- avond erg problematisch en een been en
der bochten, de nauwe doorgang tussen weer gepraat tussen de heren R. Busser,
Wedema en Halbertsma wordt vermeden J. Draisma en de burgemeester.
en er komt bij het nieuw te bouwen post- Om half twaalf achtte de voorzitz--<- de
kantoor meer ruimte vrij om te parke- tijd gekomen om er een eind aan te
ren.
ken, en hij wenste allen wel thuis.
1-B. en W. zullen dit met Ir H ajema nader bekijken.
De heer Sj. Boersma voorzitter van de
Rabobank, wiens bank er in de nota wat
architectuur nogal bekaaid afkwam, zei Op een girostrookje schreef mevr.
dat toen men 5 jaar terug met het nieuw- B. Stemvers-de Jong uit Bunde, dat h
bouwplan van de bank kwam dit met Ir moeder, mevr. G. de Jong-Budstra
Haj erna bekeken is. Toen was ook ge- Meerssum, haar verteld had dat ze bit
zegd dat er een plein voor de bank zou 70 jaar abonné op de Frisia is. Ze wea
komen daar het bestuur van de bank de abonné bij hun huwelijk op 21 mei 190,,
bereikbaarheid per auto erg belangrijk Een unicum vindt mevr. Stemvers.
vond. Nu dit komplan uit de bus geko- Wij ook, we menen niet dat wij meer
men is voelde hij zich wel enigszins be- abonnees hebben die reeds zolang abon
zwaard. Hij zag het als een nadeel dat de né op de Frisia zijn. Mevr. De Jong is
bank niet bereikbaar voor de auto zal 92 jaar.
zijn. Over het uiterlijk van het gebouw
zei hij dat de burgemeester bij de opening gezegd had dat het gebouw een sieraad voor het dorp is.
Hierna werden de mogelijkheden om
tot een betere oplossing te komen in de
vernauwing van de Parkstraat uitvoerig
besproken. Zowel de reeds genoemde
suggestie van Dr Schoustra alsook de andere mogelijkheden welke in de nota gehet terugrooien
noemd worden. Dit

70 Jaar abonnee

KALENDERS
HALVE PRIJZEN
BOEKHANDEL FRISO

HET HALBERTSMAPLEIN.
Bijgaande tekening brengt het Halbert- maakt. Groepsgewijze zullen de auto's or
smaplein in beeld zoals dit er in de toe- het plein geplaatst worden, zodat het ge
komst uit kan zien. Achter de woningen heel aantrekkelijker lijkt. Er zullen ban
aan de Hoofdstraat zal nieuwbouw kun- ken komen, beplanting e.d. De bedoelim
nen komen. De muziektent wordt ver- is om het plein een meer beslotener ka
plaatst naar de westtAijke rand van het rakter te geven. Voor -de kermis, FFF
„Grien" en dit Grien wordt kleiner ge- feesten en het kaatsen blijft ruimte.

DORPSPOMP AAN DE „HALSGRAFT".
ijgaapde tekening ziet u op de
plaats waar nu een oud hok staat bij de
schoenhandel De Groot, een fraaie dorpspomp met enkele banken geprojecteerd.
De ontwerpers zien dit als een mogelijkheid om deze hoek aantrekkelijk te maken. Vanuit de vergadering werd bij B.
en W. aangedrongen niet een bouwvergunning te geven voor de nieuwbouw van
het hok. Schoenhandel De Groot heeft
echter al een bouwvergunning. B. en W.
waren wettelijk genoodzaakt deze af te
geven. Zij zagen echter liever ook daar
geen nieuw hok.
redden door de geluidsinstallatie weer
aan het werk te krijgen.
Burgemeester K. J. Vrij ling hield een
inleiding over de gang van zaken, welke
tot dit uiteindelijke plan hebben geleid.
Hij sprak zijn dank uit aan de leden van
de adviescommissie die het aanvankelijke plan hadden onderzocht en hierover
een advies aan B. en W. hadden uitgebracht. Veel waardering had de burgemeester ook voor het werk van Dr. S. A.
Sdioustra welke het historische gedeelte
van de nota komplan Grouw voor zijn
rekening had genomen.
Van het ingenieursbureau Ir. R. Hajema en partners te Assen waren aanwezig
de heer Hajema en de heer Bederode.
Laatstgenoemde hield met behulp van ilkistraties en tekeningen geprojecteerd
~ een overheadprojector een inleiding
owir wat er zoal de bedoeling is in de
Icon van Grouw.
De beer Dr. Siebenga noemde het Hal"t,hertsmaplein zoals dat nu gepland is een
soort van schaap met 5 poten, woningen,
banken, een vitrine en zelfs een telefooncel_ Hij wou wel weten waar dit alles geplaatst moest worden. Aan een kiosk had
hij geen behoefte, dit werd volgens hem
toch maar een punt waar men condooms
en sets verkocht. De gezinnen die nu in
het dorp wonen hebben meer behoefte
aan rust vooral in de zorriermaanden.
Verder vroeg hij zich af wanneer dit alles gerealiseerd kan worden.
De heer Klok was van mening, dat men
blij moest zijn met de ruimte die men
nu op het Halbertsmaplein heeft. In de
open ruimte achter de muziektent zou
geen bebouwing moeten komen.
De burgemeester zei, dat de totale parkeerruimte niet kleiner zal worden. Een
der arzumenten om daar nieuwbouw te
plegen lag in de nu niet bepaald fraaie
achterzijde van de woningen aan de oostzijde van dit plein en om een meer beslotener geheel te krijgen. Over de tijdsduur waarin een en ander gerealiseerd
kan zijn sprak de burgemeester van 10
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Uit het raadsverslag enige punten.
De Coöp. Zuivelfabriek heeft een verUit de Frisia van 1918.
zoek ingediend tot verbetering van enkele
11 Januari. Een schokkend bericht, een vaarwaters, zoals de Hoflandersloot, de
treurige tijding bereikte ons gisteren om- Boschsloot en de Wijde Bird. De totale
streeks vier uur. Er moest een ongeval kosten zijn door de gemeente op f 4500,—
gebeurd zijn over 't ijs nabij de Lange Lits. geraamd. B. en W. adviseren afwijzend.
In een wak had men een slee en een paar
Van de voorzitter van de afd. Grouw
manden zien drijven.
van de Bond van Landpachters is een verOnmiddellijk werd het vermoeden ge- zoek binnen gekomen om te mogen kouit, dat het de winkelier S. H. Boonstra pen de bomen aan de grindweg van het
en zijn helper D. Stellingwerff moesten station naar Irnsum, welke bomen h.i.
zijn, die een ongeluk zou zijn overko- niet veel beter zijn dan brandhout. Twee
men. Te één uur was Boonstra met Stel- voordelen ziet de afdeling in deze maatlingwerff vertrokken om zijn bestellingen regel.
bij de boer uit te voeren. Vermoedelijk
hebben zij hun weg genomen vanaf de le. Er komt brandhout beschikbaar;
plrats Modderwier of Driehuis naar Sy- 2e. Werk voor de arbeiders, hetwelk zeer
teburen en zijn ze door de stormachtige
nodig wordt geacht.
wind uit de koers geraakt.
De afdeling voelt er nog meer voor dat
Enige mannen, die nog naar de plaats de gemeente dit soort werkverschaffing
des onheils togen, keerden onverrichter- ter hand zou nemen.
zake terug. De duisternis, de storm en het Bij de discussie wordt uitvoerig gesprozwakke ijs maakte het onmogelijk de ken over of deze werkloze losse arbeiders
plaats te bereiken.
veel meer zouden verdienen dan de vaste
Hedenmorgen om 6 uur werd het on- arbeiders. De heer Halbertsma zei: Hoederzoek vervolgd. Helaas! De veronder- veel wordt er des zomers door hen verstelling dat beide genoemde personen diend? Ik heb gehoord van lonen van
daar ginder op de ruimte hun leven had- f 800,— tot f 1000,— boven de kost. De
den gelaten, bleek maar al te waar.
heer Sixma zei: Het is niet de vraag wat
verdiend wordt, maar wat er nodig-is, om,
Ingezonden.
even
ver te komen als vroeger moet er
Mijnheer de redakteur,
Van verschillende zijden hoorde ik de 50 pct. meer verdiend worden. Bij de boer
laatste tijd dat een goede Fries een ge- is het loon van f14,— per week verhoogd
zworen vijand van een boom is en wan- tot f21,—, of met 33 113 pct.
neer ik dat gezegde toets aan wat ik te Besloten wordt om de bomen pas te laGrouw zie gebeuren, dan moet ik de ten rooien in uiterste noodzaak.
waarheid haast beamen. Terwijl particu- BY 'T HANIABRUGJE.
lieren zich niet ontzien de mooiste plekstil
jes uit onze omgeving te beroven van al- 0 stil nu
les wat enigszins de naam boom kan dra- Ik wordt zo droef en wil
gen, begint nu de gemeente leiding te Nu de boomen voor eeuwig zijn
geven aan dit werk. Met de opruiming heengegaan,
van de bomen aan de weg Grouw—Irn- Een poos in betreurend herdenken staan
sum, onze enigste weg, werd deze week Voor weer de andere komen —
Want ze hebben, wat zelden of nooit
een begin gemaakt.
Ik kan niet nalaten hiertegen ten ern- men hervindt
stigste te protesteren en hoop dat het ge- Een schoone illussie, een zielekind
meentebestuur alsnog zal besluiten deze meegenomen! —
rooiing zoveel mogelijk te beperken. Het Zij zijn gekapt dan — de oude kromme
vellen van de verschillende bomengroe- wilgen hier. —
pen, zoals die zich b.v. bij de Haniabrug Hebben 't helaas moeten afleggen tegen
bevinden, zou een zeer te betreuren daad de bijl
van het spook der werklooszijn.
heid. De oude, kromme waterwilgen die
Toen voor enige jaren de weg van het aan dit hoekske zo een romantisch voorbeplant komen gaven.
station naar Grouw werd
met nieuw struikgewas, waren er velen Verder in dit artikel over het prachtige
in ons dorp die deze poging, om de weg hoekje bij de brug over de Haniasloot
in zijn oude luister •te herstellen, zeer (zie art. Dr. Schoustra van enkele weken
waardeerden, Het toen gegeven voorbeeld
ligt meer op de weg van een gemeentebe- terug).
stuur dat toch tot taak heeft zoveel mo- Menigeen bracht een bezoek aan dit
gelijk het algemeen belang te bevorderen. bruggetje bij het zo schilderachtig geleDankend voor verleende plaatsruimte, gen Hania State met het oude singeltje,
J. N. Mulder (Voorz. VVV Grouw). naar dit brugje dat het middelpunt vormt
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Trije jannewariso.s., it is wier,
wurdt beppe

Lutske v.d. MeerBetlehem
80 jier.
Wolle jo har lokwinskje, kinne
jo dat fan& healwei achten de
jouns dwaen yn it ThehUs,
hwant hja hat gjin drokte
thCis
Har neiteam
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Weer verdween een stukje oud-Grouw.
In de Boogstraat achter dhr. H 7 ichelaar
werden 3 woningen gesloopt om plaats te
maken voor een drietal opleggers van de
Vezelpers die het zaagsel van Halbertsma
afvoeren.

6(2
Noning gedeeltelijk uitgebrand - Brand-alarm-systeem in Grouw onvoldoende
Zaterdagmiddag omstreeks half drie is
e.en groot gedeelte van de woning van de
fam. A. Kooiker aan de Stationsweg uitgebrand.
Hoe de brand ontstaan is is nog niet
bekend. Gedacht wordt aan het gasfornuis of kortsluiting. Toen de brand uitbrak was er niemand in de keuken. Mevr.
Kooiker die merkte dat er iets aan de
hand was doordat het licht in de douche
uitging, ontdekte de brand. Zij wist haar
ruim 5 maanden oude baby welke in een

kinderwagen in de gang stond, in veiligheid te brengen.
De brandweer was snel ter plaatse.
Men kon echter niet zo veel beginnen omdat vele brandweerlieden de sirene niet
gthoord hadden. Aanvankelijk waren er
slechts 4 man aanwezig. Met de hulp
van vele omstanders wist men toch in
vrij snel tempo de slangen uit te rollen,
helemaal tot aan een brandput tegenover
het Gemeentehuis. Later ontdekte men
nog een brandput halverwege, waarop

toen ook slangen werden aangesloten.
Ondertussen werd het vuur reeds bestreden met het water uit de brandweerwagen. Men kon echter niet voorkomen dat
een groot gedeelte van de woning uitbrandde.
Door de hevige rookontwikkeling liep
tenminste één brandweerman een lichte
rookvergiftiging op.
De schade door de brand is aanzienlijk.
De heer Kooiker is tegen brand verzekerd.

Rechts:
Een der brandwachterá
bezig met het
hpetriirla.n_szeun—lank

BIJ HET HEENGAAN VAN
SJIRK BUIKSTRA

jc/14-‘--t

Sj. Buikstra is geboren te Bolsward en
heeft daar zijn eerste opleiding als koperslager genoten bij koperslager Joustra.
Hij heeft daar het aloude handwerk van
koperslager goed geleerd in lange dagen
werken van 's morgens 7 tot 's avonds 7.
Daarbij kwam herhalingssch ool en de
avondambachtschool, waar hij tekenonderwijs kreeg. Daarna heeft hij gewerkt
bij Pietersma in Sneek, de Voltawerken
in Gorredijk, Werkspoor Amsterdam en
het GEB-bedrijf aldaar. Maar door de
oorlogsjaren trok het heitelán meer en
meer en in 1944 kwam hij met zijn huishouding weer terug in Friesland, waar
Hein Faber zijn werkstukken zag en hem
wist te overreden om hier te blijven. Hij
woonde toen in Warga. Hij kreeg al gauw
voor Ooltgensplaat, dit in opbekendheid, ook doordat hij op vele de- schouwtje
dracht
van
het gem.bestuur van Idaardemonstraties van het FAV meewerkte en radeel. Een
huis voor B. K. v. d. Berg
al spoedig kreeg hij zijn eerste grote op- van de woningbouwvereniging.
drachten. Wij noemen het oranjeboompje
aan de Grote Kerk te Leeuwarden, de Ook de muurlantaarns mogen wij niet
schiere monnik voor de watertoren te vergeten en wij zijn er persoonlijk nog
Schiermonnikoog. Dit was een groot stuk steeds erg trots op een Buikstra lantaarn
werk. Niet alleen de monnik, maar ook aan de muur te hebben. Lampen, ketels,
de koperen bol van 2.60 m hoog moest en vergeet niet de zonnewijzers die tot
gemaakt worden.
ver in het buitenland te vinden zijn. De
Uit zijn plakboeken noteren wij verder markante spits van de watertoren van
nog een zilveren tjotter voor de heer S. Hoorn, Terschelling. Doopschalen, o.a.
Hepkema, een doopvont te Wommels. In- voor de Ger. Kerken te Leeuwarden en
middels verhuist Buikstra met veel mee- Huizum. De windwijzers op de Terhornwerking van burgemeester Renken, naar ster sluizen, de haan op de toren van de
Grouw, waar hij in „het huisje aan de St. Pieterkerk te Grouw. De oranje-gong
haven" een thuishaven vinden zal. Velen in het Oranje-hotel te Leeuwarden. De
zullen zich het geklop van de hamer nog windvaan, die we hierbij afbeelden, is
herinneren, dat hier dagelijks weerklonk. van de heer Woudstra, geoloog, met diens
Naast de gewone dagelijkse gebruiks- familiewapen.
voorwerpen werden ook steeds prachtige Wij zouden zo gemakkelijk nog kunnen
grote werkstukken gemaakt. Een kogge- doorgaan, maar menen met het noemen
schip voor IJlst, spits voor de kerk te van deze voorbeelden van zijn kunst wel
Meppel. Talloos zijn de windvanen in de het bewijs geleverd te hebben, dat Buikvorm van schepen en de modelschepen. stra een koperslager van grote naam is
Een model Statenjacht, een koperen geweest, wienst werkstukken wij steeds

I

zeer bewonderd hebben en die, overal
waar ze geplaatst zijn, het „doen". "
Natuurlijk hebben wij — hoe kan het
anders in een dorp als Grouw — veel
contact gehad. Wij wisten bijna altijd
welk groot werkstuk hij onderhanden
had. Wij hebben vaak meegeholpen naar
het zoeken van antieke voorbeelden, die
hij soms gebruiken moest, en aan de
ouderwetse uitrusting van het huisje aan
de haven, doordat er bij onze verbouwingen o.a. een fraaie oude lantaarnpaal te
voorschijn kwam, die later in de tuin
prijkte.
Buikstra is niet meer, maar zijn werkstukken zullen hem nog lang overleven.
Het is toch, zoals hijzelf zo treffend in
één van zijn plakboeken heeft geschreven:
De dood ziet niemand aan
de scepter noch de spade
De keizer noch de boer
vindt bij hem ooit genade.
Wie dan geen naam nalaat
door deugden van de geest
verdwijnt, alsof hij nooit
in leven is geweest.

7'

HENDRIK DUIKER 65 JAAR

2/
Dinsdag j.l. is Hendrik Duiker de laatste
beurtschipper op de vaste wal van Friesland 65 jaar geworden. Voorlopig denkt
Zoa s 11114&k.
wij vorige week reeds berichtten,
Duiker er echter nog niet over om met va- heeft de NOS gister en vandaag v_11.et
ren te stoppen.
programma van Gewest- tot Gewest een

NOS Wiel de Bird /ril/

Ondanks alle concurrentie heeft Duiker altijd behoorlijk vracl»had. Niet alleen
bracht hij vracht naar Grouw maar ook
veel naar boeren die hij onderweg passeerde. Van jongs af aan vaart Hendrik
Duiker al met de beurtdienst naar Leeuwarden. Vroeger met zijn vader Minze Duiker en na diens overlijden alleen.
Hoewel het voor Duiker in de zomermaanden vaak moeilijk is om bij de Kade te komen hebben de schepen tot nu toe altijd
nog respect gehad voor de scherpe steven
van de M.S. Fryslán.
Ir Leeuwarden heeft Duiker sinds jaar en
dag een vaste ligplaats aan de kade tegenover de AMRO-bank.
Met behulp van een mechanische hond,
vroeger eigendom van de zuivelfabriek te
Roordahuizum, brengt Duiker zijn vracht
rond in Grouw, welke vooral bestaat uit
meel en dranken. Vooral de dranken nemen
een belangrijke plaats in.

tet.

groot aantal opnamen gemaakt in de
Bird bij Grouw. Vele boeren werden geinterviewd, onder meer over hun problemen met de pontverbinding over het Pr.
Margrietkanaal en hun bestaansmogelijkheden indien de pont komt te vervallen.
De mensen van de NOS vonden de materie waarover zij hun opnamen maakten
zo in ierressant, dat zij besloten een nog
breder opgezet programma te maken.
Hiervoor zullen maandagmorgen nog
een groot aantal interviews worden opgenomen bij de pont. De televisiemakers
roepen dan ook iedereen die meent iets
over de pontverbinding te moeten zeggen
op maandagmorgen naar de pont te komen. De opnamen zullen omstreeks 9.30
uur beginnen. De opnamen zullen in kleur
zijn. Om een vrolijke noot aan de uitzending toe te voegen, zal de bekende Drs P.
op de pont gefilmd worden terwijl hij
zijn nog bekender lied „Heen en weer"
zal zingen.

De wilde boerendochter
„De wilde boerendochter"
door „Mozart" vervoerd over 't kanaal
maakte _ uit de aard van haar wezen -veel wildevrouws kabaal.
„De wilde boerendochter"
passeerde op een onzalig moment
rustig grazende schapen en paarden
zijnde van huis-uit haar niet onbekend.
„De wilde boerendochter"
bracht het op niets bedachte vee
dusdanig in beroering
dat het een ge blaat werd en gewee.
„De wilde boerendochter"
blijkt dus nog wilder dan wild
zij maakt niet slechts de mannen
maar ook het vee nog wild.
J.J.H.-S.

Jeugdige
bromfietsdieven
Tegen een viertal jeugdige Grouwsters,
variërend in de leeftijd van 14, 16 en 19
jaar, is proces-verbaal opgemaakt wegens
diefstal van bromfietsen. Met de trein
toog men naar Leeuwarden om daar bij
een bar een geschikt type uit te zoeken
en mee te pikken. In één geval kon men
bij de N.S.-stalling te Grouw terecht. Het
gestolene kon veilig gestald worden bij de
19-jarige G. v. d. S., die al twee keer eerder met hetzelfde water voor de dokter
was geweest. Daar kon men lekker sleutelen en de brommer van andere onderdelen voorzien om de herkenning te bemoeilijken.
Toen één van hen bij een controle tegen de lamp liep werd de anderen de bodem onder de voeten te heet. Prompt
werd een der brommers gedeponeerd in
de Rechte Grouw, een andere verdween in
de Wirdumervaart. Op hun aanwijzingen
zijn ze inmiddels weer opgevist.
Sommige ouders bleken helemaal niet
op de hoogte te zijn met het bromfietsbezit van hun kroost. Anderen zijn toch
wel erg goedgelovig geweest. Er zou toch
wel een lichtje moeten gaan branden als
zoonlief beweert een brommer ter waarde van enkele honderden guldens, voor
een paar tientjes op de kop te hebben
kunnen tikken.

Een foto genomen tijdens de opening van de Handwerkexpositie, georganiseerd
door de handwerkgroep van de Plattelandsvrouwen afd. Grouw.
De openingshandeling werd verricht door mevr. T. v. d. Veen (links) gewestpresidente. Zij krijgt hier bloemen aangeboden door mevr. W. v. d. Wal. (rechts)
T.e.m. vanavond is de expositie nog geopend in de Doopsgezinde kerk.

Ook in het recente verleden is het voorgekomen dat men met medeweten van de
ouders „te goeder trouw" 15 gulden betaalde voor een gestolen bromfiets, waarvoor de rechtmatige eigenaar enkele ween tevoren nog zo'n 250 gulden neertelle. De politie adviseert de ouders dan
)ok met klem om bij de bromfietstransisties van hun kinderen uiterst kritisch te
ijn en de vingers aan de pols te houden.

\<2)R oei-marathon Grouw-Zwartsluis v.v.
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De Grouwster roeiploeg, bestaande uit
Bernie Hooghiemster, Halbe Keidel, Fokke de Jong (captain) en Tjeerd Snoek,
met als volgers Dikkie' en Hanneke v. d.
Hei-Snoek, is weer terug in Grouw. Vrijdag jl. meerden ze af bij het Theehuis. Ze
werden daar toegejuicht door vele belangstellenden. Ook werd er vuurwerk afgestoken door een delegatie uit Zwartsluis. De roeiploeg werd vanaf zeilschool
de Pean vergezeld door de boot van fam.
Spoor uit Grouw. Deze zorgden voor getoeter en zette de ploeg in de schijnwerpers. Het was jammer dat er niet meer
boten bij waren.
Als eerste sprong captain Fokke de
Jong op de wal. Hij werd begroet door
weth. G. van Essen, die burgemeester K.
J. Vrijling verving. Deze was wegens familieomstandigheden verhinderd. Nadat
alle roeiers en volgers voet aan wal hadden gezet, gingen ze onder applaus het
Theehuis binnen.
In het kort memoreerde Van Essen de
geschiedenis van deze roeimarathon. Hij
kon zich nog herinneren dat deze tocht
vijf jaar geleden als grap van start was
gegaan. Het was in de tijd van de „Dakzitters". De Grouwster jongeren vonden
toen dat er maar een andere stunt bedacht moest worden. Zodoende is deze
traditionele roeimarathon ontstaan. Een
ieder die deze marathon roeiende volbracht werd erelid. Een volger werd benoemd tot herelid.
Van Essen hoopte dat deze marathon
nog een lang bestaan had. Daarna reikte
hij de oorkonden uit.
De heer S. Krist sprak namens 't VVV
nog enkele woorden. Hij vond o.a. dat de

tocht goed georganiseerd was. Namens de
burgemeester van Zwartsluis, de heer
Buynink overhandigde Fokke de Jong een
relatiegeschenk aan weth. Van Essen. In
een bijgesloten enveloppe zaten foto's van
de aankomst in Zwartsluis. In een brief
stond de aankomst in Zwartsluis omschreven. Uit e endoos kwam een behoorlijk verzegelde kruik te voorschijn. De bedoeling was, dat deze kruik opengemaakt
moest worden. Dit kostte weth. Van Essen vele zweetdruppels, wat hij ook probeerde, dat ding was niet los te krijgen.
Gelukkig kwam er één uit de keuken met
een groot slagersmes. Hiermee werd de
kruik onder luid gejuich opengeslagen.
Dit alles was waarschijnlijk een wraakoefening van burg. Buynink. Want deze
had in Zwartsluis ook nogal moeite om
zijn geschenk los te krijgen.
In de kruik bevond zich een schippersvlag.
De GWHI kreeg drie dozen „Slásiger
bleistarten". Dit zijn koekjes in de vorm
van een vis. De VVV kreeg een brief met
een pakje, waarin een briefopener, met
het wapen van Zwartsluis, zat. Deze was
bestemd voor informateur Th. M. Annyas. Het gemeentebestuur van Idaarderadeel bood de roeiers nog een diner aan.
GROOTSE HULDIGING
in Zwartsluis.
Woensdagavond om half acht werd de
roeiploeg met muziekkorps „Voorwaarts"
te Zwartsluis ingehaald. Er was een grote
belangstelling. Op het bordes van het gemeentehuis werden de Grouwsters door
burgemeester Buynink verwelkomd. Ook
stond er een komité, bestaande uit verte-

-Roeimarathon Grouw/Zwartsluis

6 tot en met 9 augustus.
Dinsdag a.s. gaat de traditionele roei- (plm. 21.00 uur).
marathon weer van start. Het zal dan het 7 Aug.: driewegsluis (7.30 uur), linde,
vijfde jaar van de marathon zijn. In 1970 kalenbergergracht, heuvengracht, weteis deze als grap bedoelde tocht in Grouw ring, riet, giethoornse meer, walengracht,
ontstaan.
belterwij de, beukersbeulakerwijde,
Het ene jaar roeit Grouw en het andere gracht, meppelerdiep. Omstreeks 17.00
•
jaar Zwartsluis.
uur zal de intocht in Zwartsluis plaats
De Grouwster ploeg, die dit jaar de vinden.
„oude koffiekan" uit Zwartsluis moet haOp 8 aug. wordt begonnen met dezelfde
len, is als volgt samengesteld:
route
terug te roeien. Men vertrekt dan
roeiers:
Bernie
Hooghiemster,
18,
zee•
om
half
drie vanuit Zwartsluis en hoopt
vaartschool; Halbe Keidel, 17, zeevaartschool; Fokke de jong, 22, jachtbouwer, om plm. half negen op de Driewegsluis
en Tjeerd Snoek, 18, werkzaam bij de te arriveren. Vrijdag 9 aug. zal de ploeg
om 21.00 uur bij het Theehuis ingehaald
C.C.F. te Leeuwarden.
De ploeg zal gevolgd worden door de worden.
familie D. v. d. Hei; Hanneke v. d. Hei- De roeimarathon kwam dit jaar tot
Snoek, 20, modinette-huisvrouw en Dik stand dankzij de goede steun van VVV,
v. d. Hei, 28, werkzaam op een jachtwerf. GWHI, FFF, Siderius, de Treemter, It
Dik heeft in 1972 de tocht al roeiende Beaken, de gemeente en enkele particulieren. Evenals in 1972 stelt Homrne de
volbracht.
Jong
zijn boot weer beschikbaar om als
Als captain is benoemd Fokke de Jong.
Het roeischema is als volgt: vertrek volgboot te dienen.
Grouw om 9.00 uur vanaf de kade, pik- Hopelijk zal de Grouwster bevolking
meer, tynje, peanster ee, graft, birstumer- veel belangstelling tonen bij het vertrek
rak, zijlroede, diepsloot, het deel, monni- en bij de aankomst op 9 aug. van deze
kerak, heerensloot, engelenvaart, tjonger, eerste lustrum roeimarathon Grouw—
jongers- of helomavaart, driewegsluis Zwartsluis v.v.

genwoordigers van het VVV-wezen en de
recreatiecommissie in Zwartsluis. De burgemeester noemde 't een geweldige prestatie en sprak over de „Friese Noormannen". Ook deed hij een wijze uitspraak:
wat de fiets op het land is, is de roeiboot
op het water.
Hij overhandigde captain Fokke de
Jong de „oude koffiekan" die gevuld was
met bloemen. Ook kreeg elk een miniatuur vlaggetje van de gemeente Zwartsluis.
Na de toejuichingen van het enthousiaste publiek, vertrok de ploeg achter de
muziek aan naar motel „Het Zwarte Water". Daar werd een diner aangeboden.
Tijdens de maaltijd overhandigde Fokke
aan de burgemeester een geschenk namens de burgemeester van Idaarderadeel.
Daar het stevig verpakt zat, kwamen er
messen en lepels aan te pas om het open
te maken. Na enig wrikken kwam er een
fles te voorschijn met een echte Grouwster drank. De burgemeester was er erg
mee ingenomen.
Ook voor het ontvangstcomité was er
een fles namens het Grouwster VVV.
:Na het diner ging de hele ploeg Zwartsluis verkennen. Helaas waren er in
Zwartsluis geen vertegenwoordigers uit
Grouw.
De terugweg.
Donderdag vertrokken de roeiers weer
richting Driewegsluis. Ze werden uitgewuifd door burgemeester Buynink, het
organisatiecomité Zwartsluis en belangstellenden. Er gingen geschenken mee terug naar Grouw.
Op aanraden van een inwoner van
Zwartsluis hebben de jongens een andere
route genomen, die langer was dan de
oorspronkelijke. 't Ging nu via de Dwarsgracht naar het Giethoornse meer. Dit
was een uur langer. roeien.
Vlak voor de Driewegsluis werd de boot
van Tjeerd en Fokke bijna door de volgboot overvaren. Daar er veel water binnenboord kwam, moest Fokke het laatste
stuk in zijn onderbroek verder roeien.
Tjeerd verloor voor de tweede achtereen-

Bij de foto's: Het vertrek van de roeiers vanaf
de kade te Grouw. Burgemeester K. J. Vrijling
overhandigd aan captain Fokke de Jong een
geschenk, bestemd voor z'n kollega in
Zwartsluis burgemeester Buynink.
Foto rechts: Hier de roeiers en verzorgers op
het bordes van het gemeentehuis in Zwartsluis
U ziet v.l.n.r. burgemeester Buynink,
Halbe Keidel, Fokke de Jong, Bernie Hooghiemster, Tjeerd Snoek, Hanneke v.d. Hei-Snoek
foto's r.b.
en Dikkie v.d. Hei.
volgende keer een pakje shag. Er was gelukkig geen schade.
Op de Driewegsluis ontdekten de roeiers dat hun tenten vernield waren. Volgens ooggetuigen hadden er 's middags
Igrideren in gespeeld. Het gevolg was, dat
een gedeelte van de ploeg in een nabijgelegen garage heeft overnacht.
De vijfde roeimarathon Grouw—Zwartsluis v.v. is vlot verlopen en heeft slechts
twee blaren opgeleverd. (Tjeerd Snoek en
Bernie Hooghiemster).
Dit alles was te wijten aan het prachtige weer en de grote inzet van de roeiers.
De volgers Dikkie en Hanneke hebben
de ploeg uitstekend verzorgd.
De gehele ploeg wil langs deze weg het
VVV, GWHI, FFF, It Beaken, de Treemter, Siderius, Homme de Jong en vele andere particulieren, die dit lustrum mogelijk hebbengemaakt, hartelijk bedanken.
Volgend jaar is het de beurt van de
ploeg uit Zwartsluis, om de „oude koffiekan" weer terug te halen.
Binnenkort wordt er een route uitgeschreven die ongeveer gelijk is aan die
van de roeimarathon. Deze route is dan
bij de VVV's te Grouw en Zwartsluis verkrijgbaar. Pleziervaartuigen kunnen er
een soort puzzeltocht van maken, waar
elke deelnemer een aandenken aan overhoudt. Zo hoopt men deze route in ere te
houden.

INDIANENDORP ,;'T OEFKE"

(naast de kleuterschool „it Roefke")
5 augustus tot 10 augustus 1974.

Zo maar weer voorbij ons indianendorpje met z'n bevolking .van 65 derdeen vierde klassers. Wat hebben ze gezongen, gespeeld en fel elkander belaagd bij
speur- en smokkeltochten. Soms ging het
om de eer van de dagwimpel en was het
verschil tussen de 5 stammen (Mohakanen, Comanches, Poncho's, Sioux en Apaches) maar zeer klein. En wat een weertje he bbea we getroffen. Eén half misse
dag maar verder picobello! Vooral het
uitstapje met de Frambus naar het dagrecreatieterrein' „Sparjebird" (bij Hemrik - Wijnjeterp) troffen we het wel zeer
bijzonder. Een grote blokhut .als onderkomen en verder een trimbaan en alle
mogelijke toestanden met palen, hekken
en kuilen. Temperatuur 22 gr. Hele dag
zon. Het kon niet op! Spannende verhalen
van ds Boneschansker, Indianenliedjes
van Smeding, Mw v. Belle, Marijke en
Tjirk de Jong, Gymnastiek van Hilde
Achenbach en Piet Kleinhuis, spelletjes
van Henk Schiere, Simkje Wedman en
Klaas v. d. Berg. Verder hebben we wigwams gemaakt, echte vliegers in alle
kleuren van de regenboog; en zowaar een
viswedstrijd gehouden in het Nij Djip !
Aan het slot van het kamp werd er op
het veldje een echt kampvuur ontstoken
waar ook de vaders en moeders bij aanwezig waren. Er is wat afgelachen en
iedere stam heeft z'n best gedaan een
deel van het programma uit te voeren.
Rustige heldere avond met bijna geen
wind. De vonkenregen spoot tot 6 meter
hoog,! En dat trok veel belangstelling.
Mevrouw Boneschansker vertolkte in
treffende woorden namens de ouders de
dank aan alle medewerkers en liet vervolgens de opperhoofden aan een meterslange pijp roken. Voortreffelijk!
Ds Smitskamp gaf aan de leiders elk
een klein afrikaans beeldje als herinnering aan het Oefke-kamp.
N.B. U moet wel even weten dat het
weekkamp alleen financieel kon ronddraaien dank zij de sponsering van;
N.V. Halbertsma's Houtfabrieken
Fa. Wester Jachtwerf „de Polle"
Nutsspaarbank
Rabo-bank
Fa. Molenaar Zeilmakerij
Fa. U. de Vries, Zeilmakerij
Garage Fennema
Jac. Tempel Zeilschool Anja
Tevens hartelijk dank aan B. en W.
voor het gebruik van de kleuterschool en
het beschikbaar stellen van het terrein
naast deze school!

Indianendorp
"IT OEFKE"
Foto rechts: alle indianen verzameld voor de blanke tovenaar
met zijn kiekkast.
Op de achtergrond 4 wigwammen van blanken, rechts die van
"It Oefke"
Foto links onder: vol aandacht'
voor de blanke verteller
ds J. Boneschansker
Foto rechts onder: in plaats van
het verzamelen van scalpen in
bloedige veldslagen, streden de
indianen nu op het
sportieve vlak
foto's r.b.
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Opnieuw woning in Grouw gerestaureerd
Zaterdagmorgen zal de feestelijke overdracht plaats vinden van de pas gerestaureerde woning aan de Kerkstraat 48-49
beter bekend als „It Oerhaelspaed".
De overdracht zal geschieden door de
heer J. P. Reehoorn, hoofdinspecteur-directeur van de arbeidsvoorziening in
Friesland.
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Na de officiële overdracnt zal er een
feestelijke receptie zijn in Bistro Karbonkel. De woning is van de Monumintestifting Idaerderadiel overgenomen door
mej. Janke Sytema, hoofd van de Stichting Gezinszorg Midden Friesland, welke
ook het niet gesubsidieerde bedrag voor
haar rekening nam.
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Korte geschiedenis en restauratie
van het dubbele woonhuis
Kerkstraat 48-49 te Grouw.
Door Ing. P. L. de Vrieze,
architekt b.n.a.
Nu de restauratie van het dubbele
huisje aan het derhaelpaed (nu Kerkstraat 48-49), te Grouw voltooid is, heeft
het zin een kort overzicht van de bouwgeschiedenis, de bewoners en het herstel
te geven.
Naar de gijlkenmerken te oordelen is
het huidige gebouw in de 2e helft van de
18e eeuw gebouwd.
Oorspronkelijk waren het 4 rug-aanrug woningen onder twee pannendaken.
De eerste kadastrale kaart uit plm. 1820
laat deze indeling nog zien. Het achterste stel huisjes is wegens luizen uitgebrand en afgebroken en in 1912 vervangen
door het huis, dat nu bewoond wordt
door schilder R. de Jong.
Het overgebleven pand is een zeer eenvoudig gebouwtje, dat geen eigen erf bezit, alleen voorzien is van een stoepje
van plm. 1.10 m breed. Dit is een gevolg
van het feit dat in dit waterrijke gebied
de droog gelegen bouwgrond zeer schaars
was, zodat een zeer dichte, stedelijk aandoend bebouwingspatroon ontstaan is.
Oorspronkelijk zijn deze huisjes als
armhuisjes voor rekening van het burgerlijk armbestuur gebouwd, op het terrein
dat oorspronkelijk tot het kerkelijk erf
behoorde. De meeste van de woningen
rondom de kerk betalen elk jaar nog
steeds f 0,25 per jaar als een soort erfpachtscanon aan de Hervormde Kerk;
een oud gebruik dat zinvol is om gehandhaafd te blijven, waarmee een stuk
oude historie inzake eigendornsverhoudingen tot in onze dagen wordt overgeleverd.
De gedachte van Dr. H. Halbertsma dat
het Oerhaelspaed mogelijk een opvaart
naar de kerk zou zijn geweest, lijkt mij
niet aannemelijk, maar zal door grondonderzoek nader bewezen moeten worden.
Wie de eerste bewoners in de 18e eeuw
zijn geweest is momenteel nog niet na te
gaan, wegens gebrek aan archief-gegevens
kooPkontrakten e.d.
Wel is bekend dat in de tweede helft
der 19e eeuw de laatste Grouwster klokkemaker Jouw Ratsma in het noordelijk
huisje (no. 49) heeft gewoond. Nadat zijn
zoon Pieter Ratsma uit het huisje vertrok kwam meer dan 50 jaar geleden de
oerhaelman (veerman) (Willem Adema)
er wonen van plm. 1903 tot 1955.
Aan het begin van het eeuwenoude Oerhaelspaed lag de boot welke de verbinding tussen Hofland en de kerk vormde.
Na 1955 heeft het huisje no. 49 voor
allerlei zaken dienst gedaan. De laatste
jaren als berging en werkplaatsje voor
Mn der hnnrthewnners

Het zuidelijke huisje no. 48 werd in
het begin van onze eeuw bewoond door
de weduwe van Pieter Lantinga. Daarna
woonde er o.a. een oud-scheepsmatroos
Jappe Petersen, die bekend was door de
vervaardiging van de zeer fraaie modellen van zeilschepen, en van 1965 tot 1971
Hoeke Roelsma. Daarna kwam het leeg
te staan.
Oorspronkelijk leefde bij het toenmalige gemeentebestuur de gedachte om de
beide huisjes te slopen en er een parkeerterreintje van te maken. Aangezien dit
een rechtstreekse aanslag op het dorpsschoon was waardoor de zo karakteristieke en waardevolle kern van Grouw aangetast zou worden, maakte de Monumenten-stichting Idaarderadeel zich sterk om
het huisje te restaureren.
Voor een symbolisch bedrag van f1,—
nam de Stichting in 1971 het pand over
van de Gemeente met de verplichting het
te restaureren. Bij gebrek aan financiën
bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg
werd in 1971 de rechter helft, no. 48, met
eigen krachten voorlopig opgeknapt.
Door vakmensen werd een toilet, douche
en keukentje aangebracht voor een totaalbedrag van plm. f 6.000,—. Daarna
werd deze voorlopig opgeknapte helft van
het pand gedurende een jaar verhuurd
aan de schoolmeester Koehoorn.
In februari 1974 werd bericht ontvangen dat het inmiddels ingediende restauratieplan doorgang kon vinden ingevolge
een A. (aanvullend) C. (civieltechnische)
W. ( werken )-subsidie.
In augustus 1974 begon aannemer Gebr.
de Jong N.V., Wijde Steeg 30 te Grouw,
met de restauratiewerkzaamheden. De
timmerlieden van dit bedrijf hebben zich
verdienstelijk gemaakt door met veel
zorg, accuratesse en plezier de aanwijzingen van de architekt dp te volgen. Alles
wat aan oude materialen, zoals stenen,
tegels, pannen, geprofileerde lijsten, bedschotten, schouw, gebruikt kon worden,

is opnieuw verwerkt.
Het pand is oorspronkelijk heel eenvoudig en goedkoop neergezet. De buitenmuren bestaan uit gele friese drielingen (afmeting 4 x 9 x 18 cm, 20 lagen is 99 cm),
een steen dik (is 18 cm). Een deel van
de oude kozijnen met ramen was nog aanwezig (noordgevel). De vloeren bestonden
uit geglazuurde plavuizen, het plafond uit
zware grenen balken, waarover brede
vloerdelen. De oude kap is helaas vervangen door een kap van eenvoudig rondhout
met z.g. sporen, gedekt met rode ongeglazuurde oudhollandse pannen.
In de loop der jaren is bij gebrek aan
onderhoud de bouwkundige toestand
steeds verder achteruit gegaan. De schoorsteenkappen verdwenen, pannen raakten
kapot of waaiden eraf.
De goten vervielen, zodat het water bij
de muren langs liep, waardoor lekkages
en schimmelvorming optrad.
Omstreeks 1915 wordt er op no. 49 een
grote, weinig passende, dakkapel aangebracht, waarmee extra slaapruimte verkregen werd.
Voor de gevel naast de beide voordeuren waren twee waterputten voor drinkwater.
De plavuizen verdwenen voor het grootste deel en werden in de vorige eeuw vervangen door een als behagelijker ervaren
houten vloer, waarvan de balken in het
zand lagen.
Resten van oude geglazuurde plavuizen
werden onder de houten vloer teruggevonden, evenals resten van witte en blauwe wandtegels, waarmee het onderste
deel •van de woonkamerwanden bekleed
was. In verband mot de slappe bodem is
het pand zeer licht gekonstrueerd. Daarom zijn er in Grouw ook zoveel houten
bouwsels en houten topgevels.
De Restauratie.
De beide huisjes zijn tot één woning
samengevoegd. Het noordelijke huisje —
no. 49 — is tot één grote woonkamer omgebouwd, waarbij de oorspronkelijke buitendeur geblindeerd is.
De oude bedstee-wand uit no. 48 is herplaatst, aangevuld met de 2 stel deuren
uit no. 49.
De schouw is op zijn plaats gebleven en
voorzien van het in no. 48 behouden gebleven en door Meinte Walta gerestaureerde schilder- schoorsteenstuk, voorstellende een landschap met dorp.
De schouw in no. 48 moest verdwijnen
in verband met de keukeninrichting. De
schouw in de kamer heeft een plavuizen
vloertje. De gang van het rechterhuisje
(no. 48) is voorzien van groen en geel geglazuurde plavuizen, evenals het eetkeukent te,, rechts van_ de gar_14..
Aan de kerkhofzijde is een deur met
twee zijlichten (een z.g. melkmeisje) aangebracht, welke toegang geeft tot een
nieuw gevormde berging, waarin een centrale verwarmingsketel staat. Verder is
er plaats voor een wasmachine, fiets, e.d.
Vanuit de gang is een wenteltrap naar de
verdieping geweest, waaronder een garderoberuimte.
De zolder is verdeeld in een grote slaapkamer, een overloop en een berging.
Slaapkamer en berging zijn van een dakkapel voorzien, één van\ die karakteristieke elementen, die het dorpsbeeld van
Grouw in zo'n sterke mate bepalen.
Wat de kleuren betreft is zoveel mogelijk aangesloten bij wat er aanwezig was.
In de voorkamer is de geelbruine houtimitatie van de bedsteewand aangehouden
voor schouw, ramen en deuren.
De op de zolderbalken gevonden groene
kleur is voor het plafond toegepast.
Wit gepleisterde muren en een naturel
bruine vurenhouten vloer voltooien het
geheel.
De wat harde groene kleur in het' gangetje is gehandhaafd, terwijl de nieuwe
kozijnen naturel bruin en de deuren geelbruin geschilderd zijn.
In het keukentje, met zijn moderne in
eikenhout uitgevoerde inrichting, zijn de
balken imitatie-houtnerf evenals de ramen. De buiten-kleuren zijn eveneens
traditioneel gehouden: de muren ossebloed-rood, kozijnen en goten wit, ramen
en deuren standgroen.
De stoeppaaltjes markeren het privédomein, dat vloeiend overgaat in de openbare straat.
De Monumentenstichting „Idaarderadeel" prijst zich gelukkig dat ze er zo snel
in geslaagd zijn dit voor het Grouwster
dorpsbeeld zo belangrijke huis te hebben
kunnen behouden en het als gemoderniseerd woonhuis van unieke kwaliteit weer
aan het woningbestand te kunnen toevoegen.
Groningen, December 1974.
P. L. de Vrieze.

Borgmolen
wordt
gerestaureerd

Een der markante punten in het landschap bij Grouw, de Borgmolen, werd
tijdens de stormen van vorig jaar ernstig
beschadigd.
Deze zomer kwam er een subsidie los
voor de 1.- siauratie van deze prachtige
poldermolen. Het aannemersbedrijf J. de
Wal te Grouw is met de restauratie belast. De grootste moeilijkheid bij de restauratie is het vinden van het juiste hout.

Zo moet er ieperen hout van 10 m lengte
gebruikt worden, hetwelk nergens meer
te krijgen is.
De molen maalde in vroeger tijden het
water uit de polder ten Noorden van de
Borgsloot in deze, toen nog in open verbinding met hetbuitenwater staande vaart.
Volgens het boek Molens van Nederland,
werd de molen in 1895 gebouwd. De molen is een zgn. grondzeiler van het buitenkruiende type, hetgeen inhoudt dat de
molenaar de molen vanaf de grond kan
kruiën en de zeilvoering regelen.
De Borgmolen wordt zo gerestaureerd,
dat hij eventueel ook weer kan draaien.
Het is echter niet bekend of dit ook het
geval zal zijn. De hekken zullen dan verplaatst moeten worden. Voor de molen
7n11 het veel beter 7iin dat 1,;;

De Schutterij zoals zij voor 20 jaar een optreden te Grouw verzorgde

Imenteel druk bezig de woningen een
grote onderhoudsbeurt te geven. O.a. is
In de Noorderdwarsstraat is men mo- de dakbedekking vernieuwd, er zullen

Onderhoudsbeurt

les een grote beurt krijgen. Dit zal echter
nieuwe hokken achter de woningen
pas komende winter gebeuren. Eerst
komen en er zullen douches aangebracht worden. Ook van binnen zal al- maakt men het buitenwerk gereed.
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Overdracht
"de Skille"
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Wat wij hier zien, de tot stand koming daar klingelde, kwam Adema om je naar
Eindelijk was het dan zo ver en kon
zaterdag het gerestaureerde hoekpand van dit huis, is een gevolg van de werk- de andere kant te roei en, of naar Wesaan het Oerhaelspaed officieel in gebruik loosheidsbestrijding die echter in deze ter, óf naar de Vrijheid.
genomen worden. De leden van de mo- crisis nog niet tot grote. resultaten heeft Naderhand, in de Bistro, vertelde ds.
numentencommissie en vele genodigden, geleid. He geluk is met diegenen die iets Boneschansker iets over de plannen van
waaronder de beide wethouders en de ondernemen, dat is uit deze restauratie de Stifting, die in het monumentenjaar
gemeentesecretaris, kwam in de Bistro gebleken. Hij vergeleek de positie van 1975 in elk dorp van de gemeente iets wil
bijeen, waar eerst een kopje koffie gepre- mej. Sytema, die hoofd van de gezinsver- doen. Dat kan een oude dorpslantaarn
senteerd werd. Voorzitter ds Boneschans- zorging „Midden Friesland" is, met die zijn, tot een huis—Er zijn plannen ingeker nam daar het woord en riep een wel- van de veerman die hier woonde; er diend voor restauratie van it Ald Slot te
kom toe. Hij vertelde nog iets van de ge- wordt een beroep op overbrugging ge- Warga, de pastorie te Wartena, Oerhaelspaed 53-54 te Grouw en tenslotte ook ons
schiedenis van het pand, dat de Stichting daan.
voor een luttele gulden had overgenomen, Hij bood mej. Sytema de sleutel aan, meest bijzondere gebouw, het Poartehás,
echter wel met de verplichting het te res- die not niet helemaal wist welke kant te Grouw, dat daar ook wel aan toe is.
taureren, wat dan nu vandaag gereed ge- deze omdraaide, maar de, nog nat van de Over de gerestaureerde huisjes zal binkomen is. Hij bood bloemen aan aan de verf zijnde, deur opende en waarna men nenkort nog een publicatie in het 'licht
eigenaresse en bewoonster, mej. Janke het buitengewoon aardige huis kon be- komen.
Sytema en aan mevr. Reehoorn.
zichtigen.
In een droge bui vervolgens naar het Architect De Vrieze en de aannemer
pand gewandeld, waar het gezelschap in De Jong met' zijn personeel hebben eer
een halve cirkel zich om het nieuwe huis van hun werk. Hier is iets geschapen, dat
opstelde en de heer Reehoorn, directeur velen niet voor mogelijk hadden gehoue•
arbeidsvoorziening in Friesland, de ope- den. Er wordt door de leveranciers nog Bij de foto's:
ningsrede sprak.
een steen met een Skille aangeboden, welke in de muur wordt geplaatst. Dit moet links onder: mej. Sytema opent "haar" woning.
herinneren aan de skille van de veerman,
die wij ons nog goed herinneren, maar onder: de heer Reehoorn tijdens zijn toespraak.
die, naar wij menen, aan een stok bij het Onder de aanwezigen ook loco-burgemeeter
stalt aan de Grou was bevestigd. Als men J. Draisma:en wethouder R. Benedictus.

