
Uitgave: 

Recreatieoord 

"YIA 'e LIJTE" 

Bird 33 - GROUW 

telefoon 05662-1487 



DRUKKERIJ/BOEKHANDEL 

"FRISO" 
Hoofdstraat 5/Telefoon 1316 
Uitgave weekblad 'FRIS IA' 

BOE KEN en wel speciaal ontspanningslektuur. Keuze 
uit duizenden Pockets. 
Zeer uitgebreide Ansichtkaartkollektie met vele aparte 
opnamen. 
Waterkaarten, instruktieve zeilboeken, etsen, litho's, 
apuarellen en schilderijen van Grouw. 
Spelen, schetsboeken en alles, wat daar bij hoort. 
Komt u eens rondneuzen? 

ANTIOUARIAAT 

" FRISO" 
Bij onze Boekhandel hebben wij een afd. Antiquariaat. 

Wij hebben ons gespecialiseerd in OUDE KAART EN 
en PRENTEN. 

Veel van Friesland. Friese steden en dorpen, maar ook 
van andere provincies en buitenland. 

Veel SCHEEPSPRENTEN. 

Kom eens aan om ze te bezichtigen!! 
(Hoofdstraat 5) 

* Zeer snelle levering van al uw ontwikkelwerk. 

FOTO/BOEKHANDEL 

"FRISO" 

* CAMERA'S 

* 	FILMS 

* FLITSLAMPJES, enz. 

Hoofdstraat 5 

WELKOM 

o Op het moment dat we dit stukje schrijven verto- 
nen zich al de eerste tekenen van een uitbundige 

lente. De struiken en bomen zitten vol knop, 4e 
kievit scheert over het weiland en er zit waarach-
tig al een lijster op drie eitjes vlak bij het 
zomerhuisje "Stikelflinter". 
Zullen we dit jaar weer zo'n echte watersportzomer 
krijgen als in 1971? Toen kon er gevaren worden van 
Hemelvaartsdag tot eind september! Ook onze zeil-
wedstrijden (15 in getal) vonden steeds doorgang.en 
we boekten een record deelname. 
o Veruit het grootste deel van onze gasten zijn 

echte watersporters. Mensen die hoorden van de 
sfeer en de ruimte, de rust en de wijdte, het water 
en de ruigte, de wind en de wolkenstoeten. En als 
U geen zin hebt in varen - en dat mag! - wel pak 
een lekkere luie stoel en ga maar liggen in de zon. 
Want hier leeft U uitsluitend vuor uw genoegen, ver 
van de beslommeringen, de drukte en het lawaai van 
de grote stad. 
Geniet er van. U weet toch dat het Pikffleer helemaal 
is uitgediept? Vastlopen is er niet meerbij! 
o De hengelaar, vanaf zijn plekje in het riet of 

vanuit z'n visbootje, ondergaat z'n omgeving 
weer anders dan de zeiler. De een vindt evenwel van 
de ander dat hij er bij hoort en maken het elkaar 
beslist niet lastig! Over de vraag waaróm ons land-
schap mooi is zullen de meningen zeker verdeeld zijn. 
Behalve van persoonlijke voorkeuren hangt dit in 
grote mate af van de weersomstandigheden! 
Het lage midden van Friesland is op z'n mooist onder 
een strak blauwe hemel. 
En juist dat weer wensen we U toe in dit vakantie-
seizoen. 



JAGHTW£RFDEPOLLE 
RWESTER, 
F 	'r.EL132e.,  

Fa. R. Wester en Zn. 

Jachtwerf de Palle 
Grouw no. 88 telef. 05662-1326 

Alles op het gebied van zeilboten 
in hout en polyester 
Jachtbeslag 
Jachttouw div. kleuren, zeil- en 
waterski-kleding, boottrailer's 
div. soorten 
Jachthaven 
Botenverhuur 

Met één hengel mag men vissen, als men in het bezit is van een 
"Billrage bewi.j2",Gevist mag dan worden met brood, worm, 
aardappel enz., maar ook met een stukje vis, voor het vissen op 
snoekbaars, dat niet groter mag zijn dan 3 cm. Het vistuig mag 
zijn voorzien van ten hoagste  3 haken. 

Een hengel voorzien van een werpmolen is een gewone hengel. 
Beneden de leeftijd van 15 jaar is men vrijgesteld van het "Bij-
drage bewijs". 

Is men in het bezit van de "Kleine visakte", de z.g. snoekakte, 
dan mag er gevist worden met levend aas, spinnen of lepel. Vist 
men hiermede dan valt deze hengel onder het begrip van "speci-
ale hengel". Vist men met de speciale hengel dan mag daarnaast 
met één gewone hengel worden gevist, b.v. op aasvisjes. Met de 
kleine visakte mag men vissen met ten hoogste 2 gewone hen-
gels, al dan niet voorzien van een werpmolen. 

Beneden de leeftijd van 15 Laar  is voor het vissen met de speci-
ale Iengel oJ de Tleine visaTde verdicht!  

Hengelvergunningen - zowel dag- als week- - zijn voor het 
water, dat gepacht wordt door de Hengelsportvereniging, 
aan ons kampkantoor verkrijgbaar. 

C. v.d. ZWAAG 

BLOEMENMAGAZIJN 

HUISH. ARTIKELEN 

Parkstraat 6 - telefoon 1391 

Vis -tips 



ONZE CAMPING 
De camping voor kortverblijvers bevindt zich mid-
den op het recreatieoord en is duidelijk aangege-
ven. Bij de aanmelding wordt U bovendien duidelijk 
geïnformeerd. 

Het kampgeld bedraagt f 1.50 per persoon per et-
maal. Stageld voor caravans en bungalowtenten 
f 3.-- per etmaal. Een 2-persoons tent f 1.50. 

Zolang er voldoende plaats is bestaat de mogelijk-
heid een aanlegsteiger te huren voor een zeilboot. 
Ook hiervan is de prijs f 1.50. 

Parkeren van auto's gratis op de grote parkeer-
terreinen. Bromfietsen mogen bij de tent staan, 
maar U mag er OP HET TERREIN beslist niet rijden. 

Tot slot maken wij U nog even attent op 

Onze gulden kampregel: 
Men dient overal de normale regels van goed fatsoen 
strikt in acht te nemen. 

U komt toch ook winkelen in de 

nieuwe SPAR-SUPERMARKT ? 

Hoofdstraat 15 - 16 

tel. 1324 

Hoofdstraat = winkelstraat van G R OUW 

_ 

SIDERIUS 
WIRDUMERDIJK 
TELEFOON 

Bij 
Mocht 

26562-23564 

CAFE- 
RESTAURANT 

U het nog niet weten 
ons kunt U ook zondags lekker eten 

43 — LEEUWARDEN 

Voor prima 	VLEES 	en 	VLEESWAREN  

slagerij JE LLEM A 
Hoofdstraat 86 	- 	Grouw 	- 	Telefoon 1404 
(recht tegenover het 	postkantoor) 

	

HOTEL 	SIDERIUS  
Raadhuisstraat 9 	- 	Telefoon 1306 	- 	Grouw 

Mocht U 't niet weten 

	

bij ons kunt U 	lekker 	eten! 

BAR -DA NC ING gedurende de zomermaanden ge-
opena. 

Diesel- en benzine bootmotoren 	- 	Speciaal inbouw - 
Vakkundige voorlichting 	- Alle installaties - 
100% Service - Accessoires. 

FA. 	JOHS. de VISSER en Zn, 	GR 0 UW 
Tel. 05662- 1355 'en 1425 

Bondsbootmotorenhersteller A.N.W.B. 

Grote 
toilettassen 

DAMESKAPSALON 	COR BOS 	• 

Halbertsmaplein 

* Speciaalzaak in Cosmetica 
* Toiletartikelen en Parfumerie 
* 	Leuke sortering handwerk bijouterie 

sortering in zonnebrillen,badtassen,badmutsen, 
en zonnebrandartikelen. 

11 - Grouw - naast postkantoor.Tel. -1666 
De 	EERSTE de 	BESTE 	BOEKWINKEL 

POCKETS - TIJDSCHRIFTEN - FOTOKAARTEN - ZEIL-
KAARTEN 

boekhandel TERPSTRA 
Parkstraat 20 	- 	tel. 1385 	- 	Grouw 



FA. 	B.L. 	BOUMA   , 

ii-ar 1LO OSP 	' 

,‘ 	E, 
DE 	% 	. 
ECHTE 	ra 

Bakkerswaren - Banket 

Parkstraat 1 	- tel. 	1387 
GROUW 	 , ®, 

WARENHUIS 	"HET MAGAZIJN"  

telef. 05662-1692-Gedempte Haven 13-Grouw 
Speelgoed - Kant en Klaarmeubelen - GereedS-Chappen 
Klompen en laarzen - Hout en Houtprodukten - Lak en 
Verf - Huishoudelijke artikelen - Souvenirs - Aniicht-
kaarten - Scheepsbenodigdheden - Camping-artikelen 
Alle soorten gasvullingen - Hengelsportartikelen. 

VERHUUR van DRAAGBARE RADIO'S 
Speciaal ingericht voor al uw REPARATIES 
BATTERIJEN - ZAKLANTAARNS 

De nieuwste GRAMMOFOONPLATEN 
RADIO 	de GROOT Parkstraat 2- tel. 1410 

Nu ook voor GAS en SANITAIR 

HOTEL 	OOSTERGOO 
Nieuwe Kade 1 - telef. 05662- 1309- G rouw 

* Zalen voor recepties en partijen 
* Diner in grillroom en restaurant 

. — 

FENNEMA'S 	AUTOMOBIELBEDRIJF  

Stationsweg 86, Grouw, tel. 1215. 

ESSO-benzine-pompen en L.P.G. gas-dep8t 

* Laat juist in uw vakantie uw auto een onderhoudsbeurt 
geven. 

- 	OPEN-DEALER 	- 

GROU 
Uw garantie 

voor een goede vakantie 

H^RT 
GOED 

NEEM 'NEEM BENEGAS 

voor verwarming/verlichting/koken in uw zomerhuisje, 
caravan of tent. 

In grote flessen (behoeven niet zo vaak verwisseld te 
worden) of bij groot verbruik in tanks. 

Kooktoestellen in modern-fleurige uitvoering. 

Voor aankoop, ombouw of service van elke gasinstallatie 
wordt u vakkundig bediend door 

BENEGAS FRIESLAND 
Toutenburgstraat 7 - LEEUWARDEN 

Tel. 05100 - 33313 

LEEUWARDEN:  
Iedere vrijdag grote veemarkt in de Fri.eslandhal 
(Heliconweg).Tevens kraampjesmarkt op.het Zaailand 
van 10-15.uur. Een dagje naar Leeuwarden? Ga dan 
op marktdag! 



WELLEVENDHEID OP HET WATER 

Het zal u opvallen dat de vaarregels, die zoals de meeste wettelijke voor-
schriften soms moeilijk te lezen zijn, eigenlijk alle fatsoensregels zijn. Even-
als in het wegverkeer waarborgen regels echter geen volledig veilige vaart. 
Deze kan alleen worden bereikt wanneer de deelnemers aan het verkeer 
ook werkelijk een  persoonlijke bijdrage  willen leveren en niet altijd op hun, 
voorranwecht eau staan. 

Voor het verkeer te water geldt dit zeker net zo. Bij de watersporters bestaat 
sinds jaar en dag een  etiquette, waarvan wij enkele regels willen noemen. 
- Belemmer de beroepsvaart nooit. 
- Geef een vaartuig dat moeilijk kan manoeuvreren de ruimte, bijvoor-

beeld een sleepboot die aan het slepen is. 
- Vaar met een motorschip nooit met volle kracht langs andere schepen, 

zeker niet wanneer deze aan de kant gemeerd liggen. 
- Ga nooit langszij een ander jacht meren met vuile stootkussens en ook 

nooit zonder stootkussens. 
- Loop bij het overstappen altijd over het voordek van een ander schip, 

omdat men anders de „privacy" van een ander schaadt. 
- Groet een voorbijvarend schip, maar laat alleen de schipper dit doen. 
- Gooi geen afval in een haven en pomp daar nooit olieresten in. 

Dienstregeling NS station Grouw/Irnsum 

Richting Leeuwarden: II 6.48 • 7.29 * 7.48 	8.48 9.48 
10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 	16.48 17,49 
18.48 19.48 20.48 21.48 22.49 2348 	0.53 
Richting Zwolle: 	011 5.40 * 6.41 	7.41 841 	9.41 10.41 
11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 1641 
17.41 18.41 19.41 20.41 21.41 22.47 tot Zwolle 23.42 
tot Heerenveen. 
* Niet op zon- en feestdagen. 
110 Niet op zaterdag, zon- en feestdagen. 

Dienstregeling FRAM 

JOURE-TERHORNE-GROUW-LEEUWARDEN 
Vertr. Grouw bij de Openbare Bibliotheek 
7.32 9.29 11.29 13.29 15.29 17.29 19.29 
LEEUWARDEN-GROUW-TERHORNE-JOURE 
Vertr. Grouw bij de Openbare Bibliotheek 
8.19 10.19 12.19 14.19 16.19 18.19 20.19 

7 7:5 	
WIJ BOUWEN

'rnrillur  7.------, 	 MOTORKRUiSERCASCO'S 
___........ 	in diverse afmetingen, 

van gestraalde en gemeniede plaat. 
Ook leveren wij BINNEN- en BUITENBOORD-
MOTOREN. 
JACHTWERF 	H. de GROOT - Th. HOFSTRA 
Kleine Buren 18 	- 	GROUW 	- 	Tel. 05662-1719 

CAFÉ 	RESTAURANT 	 SLIJTERIJ 

"BIERHALLE" 

Prima 	konsumpties 	- 	Goede 	keuken 

GR 0 UW - Hoofdstraat 7 - Telefoon 1320 

HIEMSTRA'S BOUWBEDRIJF 

Burgerlijke en utiliteitsbouw 

LEEUWARDEN, Achter Tulpenburg - tel. 05100 - 25953 
GR OUW, telefoon 05662 - 1503 

Echte 

Alleen 

Dealer 

LEISTRA 

OUD 

bij: 

Camping 

Makkumer 
Workumer 
Hindelooper 
Houtsnijwerk 

FRIESE KUNST 
aardewerk en tegels Tichelaar 
aardewerk (de Boer) 

kunst 	(Visser) 
- Koperwerk (Atema en Buikstra) 

GROUW - Tel. 05662 - 1572 
Hoofdstraat 	19 

Gaz - Batterijen - Elektro Techn. Bun 



Dak-, wand- en vloerisolatie (4 cm tempex). 
4 Dubbele ramen, gasheater en koelkast zijn standaard ingebouwd. .1 Torsievering en schokbrekers, dus perfecte wegligging. 
011 Zeer laag afleveringsgewicht. 

TITAN - JELSUM 
(tel. 05109-1237, 05100-22079, Showterreln Breedijk 33. Zondags gesloten. 

M. S. DOUMA 
Hoofdstraat 

Off. Dealer NELLY HANSEN 

ZWEMVESTEN - ZEILKLEDING - POOLSOKKEN 

Speciale 

vakantie- 

aanbiedingen 

* SLAAPZAKKEN 

* LUCHTBEDDEN 

* VOUWBEDDEN 

* KUSSENS 

mode 
it 

uis 
eaken 

U 
.l. 135 

 

Waarom een 
„ADRIA"-caravan? 
Omdat ADRIA zonder meerprijs 
zoveel extra geeft. 

 

til 

B M 
3 Onze eigen 

3  Zeilwedstrijden 

ledere DINSDAGMORGEN te beginnen ,13 juni or-
ganiseren wij voor onze gasten een ZEILWEDSTRIJD. 
De start is plm 10 uur. We weten dan zo ongeveer 
noe het met de wind staat en dus ook welke mogelijk-
heden er zijn in verband met de te zeilen baan. 
Het betekent natuurlijk wel dat u een HALF UURTJE 

P 	
VAN TE VOREN al druk bezig bent de boot voor de 
wedstrijd in orde te brengen! 

3 	
Alle overbodige spulletjes er uit - de eventuela aan- 
dangmotor er af, kurkdroog van binnen enz. enz. 

DIT IS DE WEDSTRIJDBAAN: 

Start (vanaf de steiger in het Pikmeer) 
jrc-x7u7  de 'lijnde over de/Jj d_Ee_ ronden van 
vlag gif AWEROEK. Da-nz.ó-sn-el mogelijk terug 
doorde startsteiger en door de startliLn naar 
de zwarte ton vlak bij de woonark "Yndijk". 
Vervolgens dezelfde baan nog één keer. 

	 Deze route geeft steeds een behoorlilk kruisrak, 
want het mag natuurlijk _geen tam zeilpartinj2 wor-
den achter-elkaar-aan! 
Het ligt voor de hand dat de Ver-gr. B.M. (de 16m2) 
de grootste deelname heeft. Maar ook  elk ander type 
boot kan meedoen en krijgt al naar gelang van de 
capaciteit een handicap of bonificatie. Deze wordt 
berekend op de gemiddelde snelheid van de Verg. 
B.M. 

	 Nu komt het voor dat iemand meedoet in z'n 
EIGEN BOOT. Het spreekt vanzelf dat een handicap 
meer op z'n plaats is. Zeker als het een schip is dat 

3 	om zo te zeggen er bij ligt als een pronkjuweel! Als 
	 we dat niet zouden doen konden we de prijzen al- 

vast bij de start gaan uitgeven. Immers 90% van 
onze gasten doet mee in een gehuurde boot. En dat k 

3 	voor onze eigen wedstrijd dus RICHTSNOER! 
Graag tot de start! ALLEMAAL MEEDOEN! 

	

 	Oh ja - toch nog wat vergeten. De inleg per boot 
is f 1.75. Voor de prijzenpot snapt u. En dan 

0 	

natuur- 

3 	het kampkantoor. 
14 lijk even EEN DAG VAN TE VOREN opgeven aan 

H3 

H3 

3 

3 



— 
SKÛTSJE SILEN! 

	I 

TOER- en SPEEDBOTEN 

DRIFTIG SNEL EN ONWEERSTAANBAAR 

MERCURY- motoren 
raal  af 4 types 

DE ZWARTE ELITE VAN HET WATER 

B MIJ 

THUNDERBOLT-ONTSTEKING! 
ALTIJD AANSLAAN EN DUS: 

NOOIT MEER VETTE BOUGIE! 
O 	1L%; .. „ 

7.I.7 DE SCHIFFARTenZN "wietim,smosaw" 
Berlcatraat 40, MOUW tel. 05662-1388. lat.r. 1868 

TECHNISCH BEDRIJF 

voor Friesland: 

• 

TJALK 

Voormalig vrachtschip, 
veelal afkomstig uit 
Friesland of Groningen. 
In grootte variërend van 
30 tot 80 ton, zeetjalken 
wel tot 200 ton. 
Het skûtsje, waarmee in 
Friesland wedstrijden 
worden gezeild, behoort 
tot de tjalken. 

Hieronder volgen de data van het "skûtsje silen" 1972: 

ZATERDAG 8 JULI: 

DE FLUESSEN 

0 

MAANDAG 10 JULI: 

STAVEREN 

0 

DINSDAG 11 JULI : 

WOUDSEND 

e 

WOENSDAG 12 JULI: 

LEMMER 
(komm. Leeuwarden) 

DONDERDAG 13 JULI: 

LEMMER 

0 

VRIJDAG 14 JULI: 

SNEEKERMEER 
(kommissie Sneek) 

ZATERDAG 1 JULI: 

GROUW 

MAANDAG 3 JULI: 

DE VEENHOOP 
(kommissie Drachten) 

DINSDAG 4 JULI: 

EERNEWOUDE 

WOENSDAG 5 JULI : 

SNEEKERMEER 
(komm. Heerenveen) 

DONDERDAG 6 JULI: 

LANGWEER 

0 

VRIJDAG 7 JULI: 

RUSTDAG 

Er nemen dit jaar 13 schepen aan de serie van 12 wedstrijden 
deel. 
Waarschuwina 
Vaar niet mee met de wedstrijdschepen. Volg de aanwijzingen 
op van de waterpolitie. 



CZe.btaurcint »cie c-Witte c3oerclery« 

»Yn 'e Lijte« 

GROUW 

Voor diners en receptie's 

Prima keuken 

Exploitant: P. v. Slooten 

Voor ELKE CARAVAN maken wij een 
passende tent of caravanluifel 

TENTENATELIER 
Leeuwarden, Achter de Hoven 114c 

Telefoon 05100-22887 

Mobiele Bungalowbouw JEBO b.v. 

levering van: Mobiele bungalows 
Salonwagens 
Direktiewagens 
Inruilen financiering mogelijk 

Vuurtorenweg 3, Lemmer T.I. (051 46) 1543 Stand no. 180 



-Wij houden daarom liever onze hond aangelijnd en onze kat aan 
boord. 

De Blauwe Tien 

Wij groeten en helpen elkaar op het water 
Dat is een oude gewoonte, .die in Friesland in ere wordt gehouden 
en zich beperkt tot een simpel hand opsteken. 
Ook is een goede schipper behulpzaam by. moeilijkheden (averij 
en aan de grond zitten). 

Wij matigen onze snelheid langs oevers 
In nauwe vaarwaters en langs oevers varen we niet zo snel, dat de 
boeg- en hekgolf van ons schip de oeverbegroeiïng kan beschadi-
gen. 
De golven van ons schip kunnen ook gemakkelijk de nesten van 
de tussen het riet broedende vogels overspoelen. 

Wij meren niet in het riet 
Wanneer we onze boot met „de kop in het riet zetten", wordt de 
rietkraag beschadigd en zal men er stenen storten om landafslag 
te voorkomen. 
Laten we ook eens denken aan al die vogels die in het riet broeden! 
Dus, wij mijden het riet en meren er niet. 

Wij denken om de hengelaars 
Wij zijn niet alleen op het water. Door vlak langs hun dobber te 
varen, of zelfs er overheen 	 vergallen we het plezier van de 
hengelaars in hun bootje of op de wal. 

Wij gooien geen afval overboord 
Gelukkig zijn de Friese Meren nog frisse meren. Laten we dit zo 
houden en geen rommel „over de muur" gooien. 
Door de „Marrekrite" worden plastic afvalzakken verstrekt om uw 
afval tijdelijk in te bewaren; deze kunt u achterlaten op verschil-
lende officiële aanlegplaatsen. 

Wij lopen niet in lang gras 
Wanneer we aan land gaan, moeten we bedenken, dat het gras 
door de boer zal worden geoogst, laten we dit niet vertrappen. 
In het gras broeden ook weidevogels die gemakkelijk verstoord 
worden. 

Wij laten hond en kat niet los in het veld 
Vaak vergeten wij dat deze dieren allemaal een jachtinstinkt heb-
ben dat ze dan gaan uitleven ten koste van de jonge vogels en 
jonge haasjes. 

• Wij laten bloemen en planten staan 
Bloemen sieren het veld, pluk ze niet, laat ook anderen er van 
genieten. 
Vooral door het meenemen van zeldzame soorten, kunnen we de 
natuur veel schade berokkenen. Bovendien verwelken ze binnen 
enkele minuten. 

Wij zoeken niet naar vogelnesten 
Friesland is gelukkig nog rijk aan vogels. 
Laat ze met rust. 
Alleen al het zoeken naar de nesten (bij de wet verboden) is voor 
sommige vogels reden om hun nest voorgoed te verlaten. Boven-
dien wijzen we hierdoor de roofdieren de weg naar deze nesten. 

Wij maken geen onnodig lawaai 
Over het water „draagt" het geluid zeer ver. 
Uw gezang of gepraat en vooral uw radio kan voor velen storend 
zijn. 
Laat ook uw mederecreant van 	rust en stilte genieten. 

ALLE BANKZAKEN 

U kunt bij de Raiffeisenbank terecht voor alle 
bankzaken. 

Voor uw salaris is er een privérekening; voor 
betalen zonder contant geld de bekende groene 
betaalcheques. Daarnaast verzorgen wij effec-
tenzaken en verzekeringen, vreemde valuta 
persoonlijke leningen en reisbemiddeling om maar 
enkele voorbeelden te noemen. 
En natuurlijk kunt u kiezen uit een groot aantal 
spaarvormen. 
Aangepast aan uw wensen en uw mogelijkheden. 

Openingstijden: 9.00 - 12.00 en 13.30 - 15.00 uur. 

Avondzitting: maandags 19.00 - 20.00 uur 

RAIFFEISENBANK 
"ROORDAHUIZUM-GROUW" 
Hoofdstraat 1 - GROUW 



GOEDKOOPSTE Caravan Centrum van Friesland 

Caravan-centrum WEERING 
STA- CARAVANS: 
Rinel 
Blue Anchor 
Gold Swan 
Houten Caravans 

TOER-CARAVANS: 
Kip- Cavalier 
Constructam 
Tabbert 
Paradiso 

Showterrein: Quatre Bras 
Telefoon 05110.2632, 05116-1998 

Verdere vestigingen: 

Emmen—Paterswolde—Assen—Coevorden 

Is de AMRO BANK 
er ook voor u? 

Bij een moderne bank als deAmsterdam-Rotterdarn 
Bank staan de deuren wijd open voor iedereen. 
Ook voor gezinnen en particulieren. Ook voor u. 
U kunt verzekerd zijn van deskundig en strikt 
vertrouwelijk advies. Waarmee de AMRO Bank u 
van dienst kan zijn? Met alle verzekeringen bij-
voorbeeld. Of met vreemde valuta. Of met reis-
cheques, safeloketten, sparen enzovoort. 
Vraagt u eens inlichtingen. Elk AMRO-kantoor biedt ei alle mogelijk-

heden van de grote bank in een attente en vertrouwelijke sfeer. 

AMRO BANK 
AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK 

Zittingsuren: Maandag t/m Vrijdag 10.30-12.30 uur 
Dinsdagmiddag 4-6 uur 

Mr. P.J. Troelstrawei 6 — GROUW 
tel. 05662 — 1472 Grauw tel. 05665 - 610 Akkrum 



Fa. A. E. Wester & Zn. 
Garde Jagerswei 93 Grouw (Fr.) Telefoon 0 56 62 - 1335 

JACHTHAVEN en RECREATIEOORD 

* POLYESTER BOTEN 

* MOTOREN 

* TRAILERS 

* JACHTBOUW 

Vergr. B.M. 
* BOTEN VERHUUR Visbootjes 

Jeuadzei Ibootjes 

* JACHTHAVEN 

* WINTERBERGING 

Benzine - Super - 	
Alles ,,SHELL" 	

Dieselolie -
' TANKSTATION 	 Traktorpetroleum 	uit de 

pomp 

EVEN UW AANDACHT 

o De sleutel van het door U gehuurde vakantiehuisje 
kunt U ZATERDAGS 13 UUR in ontvangst nemen aan 
het kantoor bij de ingang van het terrein. 

o U mag pas NADAT U dit op het kantoor heeft ge-
vraagd een ELECTRISCH KACHELTJE aansluiten. 
Deze regeling is VOORSCHRIFT oci overbelasting 
van het net te voorkomen. 

o Huisje en inventaris dragen wij in vol VERTROU-
WEN aan U over omdat wij aannemen dat U er 
"ZORG VOOR ZULT DRAGEN". 

o Uw huisje moet op 4e vertrek4ag.o» 11 wr ot-

ruimd zijn. Een medewerker kan bij U langs. komen 
om even te kijkén of alles in orde is 
Tijdig verlaten en het in goede staat achter-
laten maken het voor uw opvolgers prettig. 
Sleutel inleveren aan het kantoor. 

o U kunt ook uw huisje laten schoonmaken. Dat moet 
echter wel twee dagen van te voren op ons kan-
toor, geregeld worden. 

o Plastic-vuilniszakken kunt U kopen in de kamp-
winkel. Deze vuilniszak wordt 2 x per week opge-
haald en wel op DINSDAGMORGEN en op VRIJDAG-
MORGEN. Klaar zetten s.v.p. 

o De P.T.T. levert elke ochtend om 10 uur de post 
aan het kantoor af, waar U het kunt afhalen uit 
het postrek. 

o De telefoon-cel staat aan de weg bij de kampwin-
kel. 

Recratieoord "VN 'e LIJTE" 

* BUNGALOWVERHUUR 
* CAMPING 
* JACHTHAVEN 

Birci 33 - tel. 05662-1487 

• De grootste collectie polyester boten vindt U op ons 
bedrijf; in de merken als: 

Edel / La Prairie' / Yachtlng France / 
Roga / Marco / Atlas trallers 



Konvent van Kerken 
- Let in het hoogseizoen op de affiches over camping- en 

waterdiensten van de gezamenlijke kerken. 
Tevens vaart in die periode elke zondagochtend een kerk-
pont recreatieoord - dorp (vanaf de "witte boerderij"). 

- Kerkdiensten: 

R.K. Kerk - 8.30 St. Pieter 
7.30 en 10.00 lrnsum 

Hervormde St. Pieter - 9.30 (kinderoppas) 
Hervormde Kapel - 9.30 en 19.00 
Doopsgez. Kerk - 9.30 (kinderoppas) 
Geref. Kerk - 9.30 (kinderoppas) en 

14.00 (van 18 juni t/m 13 aug. 19.30) 

- Centraal adres voor alle informaties, ook over het inter- 
kerkelijk recreatiewerk te Grouw: 

ds Ch.C. Smitskamp 
Stationsweg 5 
tel. 1617 

- Gedurende 24 juni t/m 5 augustus is hij regelmatig op het 
recreatieoord aanwezig. 

OPENBARE PIBLIOTHEEK - GROUW 

Oostergoostraat 55 - tel. 05662 - 1493 

OEen i n9stijden:  

maandag 

volwassenen 

15.30-17.30 

jeugd 

15.30-17.30 
woensdag 15.30-17.30 15.30-17.30 1• 

vrijdag 15.30-17.30 15.30-17.30 
18.30-20.30 

Gasten van het recreatieoord komen in aanmerking 

voor een sterk gereduceerde abonne-

men tsc o n tri b u ti e. 

RESTAURANT 
	- 	BAR 	- 	CAFE 

't THEEHUIS 

Uniek gelegen aan het Pikmeer 

Uitstekende KEUKEN 

Ruim terras - Eigen aanlegsteigers 

RONDVAART - WATERTAXI 

Botenverhuur - Zeilschool 

Verkoop WATERLAND en FJORD KRUISERS 

GROUW - tel. 05662 - 1630 

H.A.J. Goorhuis - S. Tempel 

BOS GASCENTRALE 
Speciaalzaak voor alle vloeibaargas-apparatuur 

	 ATAG en TRUMA boot- en caravanskachels 

PROMETHEUS beveiligde en wegklapbare 
bootcomforen 

	 SEPPELFRICKE beveiligde scheepscomforen 

ELECTROLUX - SANETTE - SIBER - UPO 
koelkasten 

Hoofddealer CAMPINGGAS 

GASVERLICHTING -VERWARMING - 
en KOOKAPPARATUUR 

Hoofddepôt SHELL BUTAGAS - SHELL PROPAGAS 
Zaterdags gesloten 

BOS GASCENTRALE  

Grouw, Stationsplein 1, 
tel. 05662 - 1296 



Belangrijk 

Alle evenementen (voor jong en oud) welke plaats 
vinden in de JEUGDKANTINE worden tijdig bekend ge-
maakt op de publicatieborden of door middel van 
een stencil. 
Gedurende de periode 24  juni tot 5 augustus werkt 
er op het recreatieoord een team van recreatie—assi-
stenten (1+  pers.). Zij zorgen voor een daverend 
' 	aksieprogramma! 

Situatie-kaartje van het watergebied rondom het recreatie-
oord en wel speciaal tussen Grouw en Eernewoude. 
Hier vindt U het bekende natuurgebied 'Princenhöf'. 

( Eernewoudstcr 

\ wij4y' 
EERN 

huts 
portha 

RESERVAAT 
alIeCn toegankelijk voor roeiboten, 

met vergunningvan het ,,Fryske Cea" 

Verharde wegen 
Ondiepten langs oever 

Diepte 10 dm 
tO 	1' Fries rikbaken 

meer 

Pont 

;- wij 
E 

Fa. VEENSTRA & van der MADE 
JACHTWERF 	"DE 	VRIJ HEI D" 

r o uw - Tel. 1578 en 1765 

Botenverhuur - Nieuwbouw - Reparatie - Onderhoud 

Jachtbeslag en Polyesterboten 

WINTERBERG ING 

GEREEDSCHAP VOOR JAREN 

Fa IOTMA 
Leeuwarden 

Wirdumerdijk 

- tel. 30649 

21 

Speciaalzaak 	in 
* Handenarbed * Ruwa Bootlakken * Flexa verf * Ripolin 

Het vanoud.. bekende sch i Idersbedri jf 
_EPEMA - LIJZENGA n.v.— 

Verf - Behang - Gereedschappen 
Halbertsmaplein 9 

(bij het postkantoor) 
GROUW - tel. 	1741 

Gebr. DE JONG 
MIDSBUREN 26 - WARTENA - telef. 05105- 1362 

VERHUUR - ONDERHOUD  - 

	

EIRTElk 	ING  

Kajuitzeillachten -5 persoons 	Tevens 	helling 
16 m2 - motorboten 5 - 8 pers. 



01 

Z EII.BOOTV[RHUUR 

Watersportbedrilf 'Anja', Theehuis - tel. 05662-1373 of 1630 

J. Tasma, Oosterhoutstraat 33 - tel. 05662-1520 

G. Vaartjes, (Trije HOs) - tel. 05662-1443 

Fa. Veenstra & v.d. Made, "De Vrijheid" - tel. 05662-1578 
en 1765. 

A.E. Wester, Garde Jagerswei 93 - tel. 05662-1335 

Fa. R. Wester & Zn., Jachtwerf "De Pôlle" - tel. 05662-1326 

H. Zetsema, Raadhuisstraat 25 - tel. 05662-1317 

Zeilmakerijen: 
raD. de Vries, Kade, Grouw, tel. 05662-1305 
fa T. Molenaar, 	Kade, Grouw, tel. 05662-1313 

Rondvaartbedrjjyen: 
M3. trouw, F. de Jong, le Oosterveldstr. 4, 05662-1623 
Watertaxi 	J. Leistra, Meersweg 26 	05662-1510 
Watersportbedr. "Anja ", Steiger a/h Theehuis 05662-1373 

Zeilscholen en zeilkampen: 
ZeiFscTool Anja 	 tel. 05662-1373 
Zeilschool Pean 	 tel. 05662-1262 
Zeilschool Trije Hûs 	 tel. 05662-1443 

Jachtwerven en jachtbouw:  
fa R. Wester en Zn., "de P611e" 	tel. 05662-1326 
fa Veenstra en v.d. Made, "de Vrijheid" tel. 05662-1578 
fa A.E. Wester, Garde Jagerswei 93 	tel. 05662-1335 

Schee2smotoren1  reparaties ennieuwbouw: 
ra Sciiiffart, KerT(straat0 	tel. 5662-1388-l868 
W. J. de Visser, Paviljoenstr. 58 	tel. 05662-1425 
fa De Groot en Hofstra, Kl.Buren 18 tel. 05662-1719-1862 

Politie te Water:  
Postcommanant Grouw 

Prinses Irenestraat 7 	 tel. 05662-1500 

J. 	STEEGSTRA 	Grouw 
Indien U de boot vakkundig 
wilt laten schilderen kunt U 
terecht bij de 

Fa.KLEEFSTRA en v.d. SCHAAF 

diepe en zware helling 
beschikbaar. 

MODEHUIS 
CONFECTIE 

Kl.Buren 7 	Telef. 1375 
(riVivo-zelfbediening)Zeer 

Â. v.d. WAl.. 
Gelegenheid voor het 

ZELF SCHILDEREN 
van Uw boot binnen in onze 
verwarmde loods. 

 
Fa.KLEEFSTRA en v.d. SCHAAF 

Grouw, Stationsweg 
Tel. 05662-1932 
's avonds 05662-1647 

05665- 480 

HET 	ZUIVELHUIS"  

Noorderdwarsstr. 22-tel. 1307 

MELK, BOTER, KAAS, 
EIEREN en uitgebreid assor- 
timent levensmiddelen. 

ENGELSMA--- 

GROENTEN- en 
FRUITHANDEL 

Hoofdstr. 24-teL 1318-Grouw 
Uw bestellingen worden be- 
zorgd. 

DE 	WASSERETTE  

Raadhuisstr. 26 -Telef. 1241 
(vlak achter het postkantoor) 

STAAT STEEDS VOOR 

U KLAAR 1 

'BOTENVERHUURBEDRIJF 

J 	TASMA en Zn. 

Telefoon 0562 - 1520 

Oosterhouttr. 33 	- 	Grouw 

P. 	POSTMA Jr 

JACHTWERF 
GIBRALTAR. 

*Verhuur van motorboten* 
SHELL 	 FORD  

Voor alle onderhoud naar 

GARAGEBEDRIJF 
S. 	WESTER  

Molenstraat 17 - telef. 1561 

Bird 35 A 

tel. 05662- 1474 

GROUW 



MILIEUBEWUST 
ZIJN BETEKENT. 

FRIESLAND 
IS MOOI 

HOUEN ZO! 

(pbIkaten he brc 	orhCht 

van de provir.cie Friesand 

VAK A N 	1 E 2 

Dan 	even 	gezellig 	winkelen 	bij 	de 

VI VO - supermarkt 

Parkstraat 12 - Grouw 	telefoon 1676 

HENGELSPORT 

ENORME SORTERING  

Het gehele seizoen volop 	MADEN en 	WORMEN  
Dit kunt U vinden op no. 40 in de Hooflstraat. 
Onze winkel in aardewerk, souvenirs en ansichtkaarten is 
gevestigd 	Doorbraak 	no. 	1, 
Kies voor uw inkopen ONZE zaken waar U prettig, 
voordelig koopt en op de juiste wijze wordt voorgelicht. 

TH, de GROOT 	telef. 05662-1608 	Grouw 

WILT U 	VEILIG VAREN? 
Vraag dan nó inlichtingen voor een goede zeilcursus 
bij zeilschool 'Trije Hûs", erkend lid O.F.Z. (organi- 
satie 	Friese 	Zeilscholen) 

Tevens verhuur van: 
nieuwe 	16 m2 zeilboten, roeiboten, buitenboord- 
motoren, 

Watersportcafé CENTRUM -Eethuis -Pension -Camping 

ml. Watersportbedrijf "TRIJE HÛS", 	GROUW(Fr.) 
Tel. 05662 - 1443 b.g.g. 	1348 

Specialisten in stalen platbodems o.a. zee-
schouwen van 8- 10 meter, ook als casco. 

KRUISERS 
ZEILJACHTEN 
ROEISCHOUWEN met en zonder bun 
Tevens levering van MOTOREN en inbouw 
REPARATIE en HELLING 

Jachtwerf Firma 0. VAN DER WAL en Zn. 

WARTENA - Telefoon 05105-657 



VAKANTIE PROVIAND 
tilT BINNEN EN AVIîEN[ND 

levensmiddelen 

brood 

vlees 

is -i jstaarten 

camping-gaz 

tijdschriften 

diepvries 

detarti kelen 

g roe nte-fruit 

zuivel 

wijnen 

cosmetica 

speelgoed 

kranten 

vleesconserven 

houtskool 
enz. 

Camping ohop 
et'ea+îe,ord 
	 OPENINGSTIJDEN.: 	  
VOOR-en NASEIZOEN (t/m 31 mei en na 14augustus) 
Iedere dag (ook zondag) 	9.00-12.00 uur 

15.90-18.00 uur 
Vrijdag en zaterdagavond 19.00-21.00 uur 
HOOGSEIZOEN 	(van 1juli t/m 14 augustus) 
Iedere dag (ook zondag) 	8.00-12.00 uur 

14.00-18.00 uur 
19.00-21.00 uur 

Himmeldei -Schoonmaakdag 
Op 24 april werd door het bestuur van het recreatieschap 
"De Marrekrite", waarin de provincie Friesland en 23 friese 
gemeenten samenwerken, weer de schoonmaakdag georganiseerd. 
in het merengebied. Honderden vrijwilligers zijn er die dag op 
uitgetrokken en de oevers van meren en vaarten werden ontdaan 
van 1300 kubieke meter vuil (vooral veel plastics), blikken, 
drijfhout, half vergane matrassen enz. enz. 

Gelukkig versnelt zich hét tempo van de bewustwording van 
het milieu. U kunt daartoe allemaal een steentje bijdragen 
door het stellen van een goed VOORBEELD. 

Werp nooit rommel overboord. Verzamel het in de bekende 
plastic lakken en lever deze af aan de daarvoor bestemde 
plaatsen. 

AANLEGPLAATSEN 

in het watergebied rondom Grouw 
(verzorgd door 'De Marrekrite") 

Langdeel bij de Froskeplle onder Leeuwarden 
Beekhuispôlle in het Sonsmeer 
Kop van Wiegersma in het Princenhof 
Kop van Jacobi in hef Princenhof 
Landtong in de Kruisdobbe 
Prinsendijk (noordelijk deel) in het Princenhof 
Prinsendijk (middel deel) in het Princenhof 
Prinsendijk (zuidelijk deel) in het Princenhof 
Eiland bij de Oude Monnikengreppel 
Eiland bij de Nieuwe Monnikengreppel 
Hoek Monnikengreppel-Smalle Ee onder Drachten (nog niet 
ingericht) 
Grondbergplaats hoek Prinses Margrietkanaal-Graft 
Rengerspôlle (oost-zuid Graft) 
Saiterpetten 
Modderige Pol noord 
Modderige Pol zuid 
Kromme Ee 
Peanster hoek aan de Wijde Ee 
Heinesloot, t/o de Amerikaanse windmolen 

Eiland noord-oostelijk van Grouw in het Biggemeer 



-al rec„;ateojFcl 

ALLES ONDER EEN DAK 

bij HEINE POSTMA's  

SUPERMARKT 

:250 m2 winkeloppervlak 

met vers vlees, 

aardappelen, 

groente en fruit, 

gebak, ijs, 

huishoudelijke artikelen, 

del icatessen, 

d.erenpark 
	enz. enz. 

	1 
CCStergoosta_ 

— 

/W*- 
H.POSTMA 

VeGé -SUPERMARKT 

GROTE PARKEERGELEGENHEID 

brug1 

plantgoel  

   

 

ZONDAGSDIENST BRUGGEN  

   

AKKRUM: Meinesloot open van 8.00 — 12.30 uur en 
14.30 — 20.00 uur. Spoorbrug wordt bediend tussen  
de treintijden. 

BERGUMERDAM: Hoogte 7.45 + zomerpeil geen dienst. 

FONEJACHT: Hoogte 7.45 + zomerpeil geen dienst. 

TERHORNE: Sluis altijd open, behalve bij storm uit 
westelijke richting met hoge waterstand. 

GROUW: Spoorbrug, tevens Verkeersbrug, wordt be-
diend tussen 8.00-12.30 uur en 14.30-20.00 uur met 
INACHTNEMING van de treintijden. Doör de week wordt 
er voor een pleziervaartuig niet apart gedraaid.  
De BEROEPSVAART is druk, men moet zich DAARNAAR 
richten. Doorvaarthoogte 5.45 + Z.P. 

WARTENA: Nieuwe brug, open van 8.00-12.30 uur en 
van 14.30-20.00 uur. Doorvaarthoogte 4.50,m. 
De genieentebrug in het dorp op dezelfde tijden. 

HOOIDAMMEN: 8.00-12.30 uur en 15.30-20.00  uur. 
(praktijk hele dag) 

EEN RIJWIEL HUREN 	  
voor boodschappen naar het dorp 

of om de omgeving wat beter te leren kennen. 
Wij verhuren GOEDE RIJWIELEN, en kunnen U verder 
met een grote sortering artikelen welke U in deze weken 
nodig mocht hebben van dienst zijn. Ook CAMPING en 
VAPA gasvullingen of onderdelen, kunnen wij leveren. 
TUINSTOELEN-TAFELTJES-LIGSTOELEN-PARASOLS. 
De DORPSZAAK met een SORTERING, zoals U die thuis 
gewend bent — en met scherpe prijzen. 

RIJWIELEN — IJZERWAREN — GEREEDSCHAPPEN 

JOHIESTRA en iN 
bij de ingang van het dorp, met eigen parkeergelegenheid,  

PARK.STRAAT 26, Tel. 1396 



LUXEN 
Voor sport, spel en toerisme 

U vindt bij ons een uitgebreide collectie 
artikelen op het gebied van elke sport 

* Vrije tijdskleding 	* Badkleding 
* Gezelschapsspelen * Kampeerartikelen 
* Trekkerstenten 
* Bungalowtenten met speciaal synthetisch 

dak voor de langkampeerder 
* Boten 	 Bootaccessoires 
* Caravans 	• Caravanaccessoires 
* Reparatie-afd. +spuiterij voor uw caravan 
* Zonwering 

AFDELING SPORT 
Schrans 24 	Leeuwarden 	Telefoon 34440 

AFDELING CAMPING EN CARAVANS 
Ven. Schrans 81 Leeuwarden Telefoon 35725 
na 6 uur: 05100-38165; 05126-1868-; 05110-2900 

LUXEN 


