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HET JUBILEUM 

Jubileum wil letterlijk zeggen: Jubeljaar of Jubelfeest. Elk vijfentwintig jarig bestaan zal dan ook niet met 

een jubileum worden gevierd. 

Dat wij dit wel doen geeft aan dat wij blij zijn met datgene wat er in de achter ons liggende periode is bereikt. 

Nieuwe initiatieven, zoals schoolwerkweken, groeiden uit tot belangrijke onderdelen van het Jeugdherberg-

werk. Het aantal overnachtingen per jaar nam gestadig toe. Kortom, allerlei stijgende lijnen zijn duidelijk 

waarneembaar. Het verleden geeft ons in het heden een reden tot feestvieren. 

Toch zou het van weinig zin voor realiteit getuigen, als we in het heden ook niet vooruit zouden zien. We 

zien dan ook duidelijk dat er lijnen zijn met een dalende tendens. 

Onze accommodatie blijft jaarlijks meer achter bij de eisen die daaraan gesteld moeten worden. Willen we 

binnen het oude gebouw deze accommodatie op peil brengen, dan zal het aantal bedden zover moeten 

worden teruggebracht dat een sluitende exploitatie waarschijnlijk niet meer mogelijk zal zijn. 

We proberen de oplossing te vinden in totale nieuwbouw. Het subsidiegeld is echter schaars en bezuiniging 

is troef. 

Juist in deze tijd met neergaande conjunctuur is het echter meer dan ooit noodzakelijk een betaalbaar ver-

blijf aan onze jeugd te kunnen aanbieden en wat eigent zich daartoe beter dan een jeugdherberg? 

We zullen daarom doorgaan met het zoeken naar een oplossing omdat het onze wens is dat de jeugdherberg 

te Grouw ook na dit jubileum nog vele jaren verantwoord zal kunnen voortbestaan. 

B. Abels, voorzitter. 
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HET BEGIN 	 

Het begin van onze jeugdherberg begint in het jaar 1951 toen op initiatief van de toenmalige burgemeester 

Mr. C.N. Renken een commissie opgericht werd die tot taak kreeg te onderzoeken of het voormalige ver-

zorgingstehuis aan de Gedempte Haven zich leende voor de huisvesting van een jeugdherberg annex dorps-

huis. 

De Nederlandse Jeugdherberg Centrale te Amsterdam was echter weinig geestdriftig inzake de vestiging van 

een jeugdherberg in Grouw. 

In 1953 besloot het bestuur tot de oprichting van een dorpshuis in het voormalige verzorgingstehuis voor 

oude mannen. Enkele maanden later werd toch besloten om nog eens een poging te wagen om te komen tot de 

oprichting van een jeugdherberg. 

In de wintermaanden kon het gebouw dan dienst doen als dorpshuis en in de zomermaanden als jeugdherberg. 

Tijdens de diverse gesprekken met de Nederlandse Jeugdherberg Centrale lukte het om deze instantie te over-

tuigen dat Grouw in het jeugdherbergnet een nuttige funktie kon vervullen. 



RECLAME vleeswaren van R. NSMA kade AlIéin Vrijdas 

Schouderham 
100 gram voor 49 cent 

BAZAR 
ter gelegenheid van de opening van 
de jeugdherberg annex dorpshuis op 

Vrijdag 1 April 
's middags van 2 /2-5uur, 's avonds 
van 7/2-10 uur en Zaterdag 2 Apr. 

middags van 21/2_5 uur, 's avond 
van 71/2_11 uur. 

POPPENKAST 
Vrijdagmiddag van 4-5 uur voor 
kinderen tot 14 jaar. Entree 20 cent 

's Avonds worden geen kinderen 
beneden 14 jaar toegelaten. 
Zie verder ingezonden stuk. 
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INGEZONDEN 
(Buiten veranvw. der rdatvie) 

OPENING JEUGDHERBERG 
ANNEX DORPSHUIS 

De 31ste Maart a.s. zal voor het 
vreemdelingenverkeer en voor hët 
culturele leven van Grouw een be-
langrijke dag worden. Immers, op 
die datum stelt het bestuur van de 
Stichting voor sociaal en cultureel 
'werk zich voor de jeugdherberg an-
nex dorpshuis officieel te openen. 
en in gebruik te stellen. 
Vele moeilijkheden moesten wor-

den opgelost en veel onbegrip om-
trent het wezen van een dorpshuis 
moest worden weggenomen. Het 
stichtingsbestuur is echter ondanks 
zijn weg gegaan en zal als kroon op 
de tegenkanting van bepaalde zijden 
zijn arbeid binnenkort de voldoet 
ning mogen smaken dat één van de 
ruim vijftig in het land opgerichte 
jeugdherbergen te Grouw is geves 
tigd. Daarnaast prijst het zich ge-
lukkig dat de bevolking van Grouw 
van lieverlede overtuigd is geraakt 
van het nut van een eigen dorpshuis 
dat het centrum van het vereni. 

gingsleve:n en de vrijetijdsbesteding 
beoogt te zijn. 

Het voormalige tehuis voor ouden 
van dagen aan de Gedempte Haven 
op uitermate gunstige voorwaarden  

door het gemeentebestuur beschik-
baar gesteld, is herschapen in een 
gebouw, dat zowel voor de jeugd) 
herberg als voor het dorpshuis aan 
zijn bestemming zal beantwoorden. 

Voor de officiele opening, welke 
op bovenvermelde datum om 2 uur 
's namiddags door burgem. Walda 
zal plaats vinden, zijn een groot 
aantal personen, autoriteiten en ver-
enigingsbesturen uitgenodigd. 

Teneinde de middelen van het 
stichtingsbestuur te versterken, zal 
op 1 en 2 April een groots opgx-
zette bazar in het nieuwe gebouw 
worden gehouden, waar vele attrac-
ties zullen worden geboden. Wij 
noemen o.a. de verkoop van hand-
werken en andere artikelen, goochë-
laar, poppenkast, grabbelton, sjoe-
len, bommensport, balgooien, enz. 
Verder is er gelegenheid voor hët 
gebruiken van diverse versnaperin-
gen en bestaat de mogelijkheid het 
gebouw te bezichtigen. Zaterdag-
avond zal de totale uitverkoop 
plaats vinden van alle eventueel nog 
aanwezige goederen. Voor de ope-
ningstijden van deze bazar verwij'-
zen wij naar de elders in dit blad 
opgenomen advertentie. 

Mede ter ondersteuning van het 
voor ons dorp zo belangrijke werk 
dat de stichting nastreeft, is een 
bezoek aan de bazar zeer 'zeker dë 
moeite waard. 



Ef2 U3I' 

REALISATIE 	 

Voordat het zover was dat de eerste gasten over de drempel konden stappen moest er heel wat gebeuren. 

Veel moeilijkheden moesten worden opgelost en veel onbegrip omtrent het wezen van een dorpshuis in Grouw 

moest worden weggenomen. 

De bouwplannen werden voorbereid door de 2 bestuursleden A. van der Veer en A. Stobbe. 

Met de steun van velen konden de plannen uitgevoerd worden. 

In oktober 1954 werd door het bestuur van de Stichting voor Sociaal en Cultureelwerk aan aannemer Van der 

Veer de opdracht tot verbouwing verleend. 

De zaal waar gegeten, 

gedanst en gepraat werd 

en waar vele kontakten 

tot stand kwamen. 



8 

Grouw opende dorpshuis annex 
jeugdherberg Oer't hout" 

(Van een onzer verslaggevers) 

He geheim van het welslagen ligt in drie dingen: beginnen, doorzetten en 
afwerken. Deze woorden mochten we optekenen uit de mond van de heer 
da R. Zijlstra, voorzitter van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor 
Grouw en Omstreken bij de opening van de jeugdherberg annex dorpshuis te 
Grouw. Het is de wapenspreuk van een volhoudend en voortvarend stichtings-
bestuur, dat na jaren van voorbereiding, tegenslag en tegenstand, de vruchten 
mocht plukken van een omvangrijk werk, dat Donderdag in de opening van 
,,Oer 't hout" zijn bekroning vond. Die opening kenmerkte zich in meer dan 
één opzicht: door de vreugde, die algemeen was, de spontaniteit, die weerklonk 
jnxc1e hartelijke woorden en de humor, die aanstekelijk werkte 

Velen in Grouw zullen aan ,,Oer 't 
hout" minder prettige herinneringen 
bewaren.,, Oer 't hout"-gaan beteken-
de in vroeger dagen niet anders dan dat 
men tot armoede was vervallen en in 
het armhuis (nu dorpshuis) zijn leven 
ging slijten. Toen diende het een be-
paalde categorie, nu beoogt het aller-
eerst de gemeenschapszin te bevorde-
ren. Het dorpshuis dient, zoals ds Zijl-
stra het uitdrukte ,,een weerspiegeling 
te zijn van alle schakeringen en alle 
geestelijke stromingen". 

Ds Zijlstra gaf daarna een korte schets 
van de voorbereidingen, waarbij tot 
uiting kwam, dat het Dorpshuis annex 
jeugdherberg uitgaat van de stichting, 
maar in samenwerking met de N.J.H.C. 
Hij prees vooral mevrouw Kwak als 
enig vrouwelijk bestuurslid voor het 
vele werk, dat ze heeft verzet en be-
reidde het ouderpaar Schokker, hoewel 
het echtpaar ,,het klappen van de 
zweep wel kent", voor op de verant-
woordelijke taak, die hun wacht. 

Leeszaal 
Dat de gemeenschapszin geen illusie is, 

bleek uit 's voorzitters overige woorden. 
,,Ze hebben hun ziel in dit werk gelegd" 
vertelde hij, toen hij wees op de fraaie 
schouw, die enkele ingezetenen belange-
loos hadden ingericht, het prachtige 
wandkleed, de goede aquarel en de an-
dere bijdragen in welke vorm dan ook. 

Tenslotte deed hij de mededeling, dat 
het in de bedoeling ligt de zaal van het 
Dorpshuis in te richten als leeszaal 
waarbij men in de gelegenheid zal wor-
den gesteld kennis te nemen van de 
nieuwste populaire-  en wetenschappelij-
ke 

etenschappelij-
ke tijdschriften. 

Burgemeester 

Burgemeester Walda zag het nieuwe 
dorpshuis als een centrum, waar de 
kinderen zich kunnen ontplooien tot 
nuttige arbeid. Hij deed een beroep op 
de ouders hun kinderen de gelegenheid 
te verschaffen met deze arbeid kennis 
te maken en eindigde met de wens, dat 
het het bestuur gegeven mag zijn, dat 
het nieuwe dorpshuis annex jeugdher-
berg veel genot en vreugde zal schen-
ken. Burgemeester Walda was echter 
niet met lege handen gekomen, want 
wethouder De Jong onthulde namens 
het gemeentebestuur, aan de wand een 
fraaie klok. 

Wethouder De Jong onthult het cadeau 
van de gemeente: een fraaie klok. 

Toen kwam een stroom van geschen-
ken los. Mevrouw Halbertsma sprak 
namens het U,V.V., bood een voorzit-
tershamer aan en koppelde daaraan ge-
lijk de wens, dat alle tegenstanders van 
het dorpshuis eenmaal vurige voorstan-
ders mochten worden. De heer K. Sik-
kema vertegenwoordigde de Noorder 
Districts Commissie van de N.J.H.C. 
Hij offreerde de bekende groene N.J.H.C. 
vlag, overhandigde daarna het al even 
bekende embleem en stak niet onder 
stoelen of banken, dat men in N.J.H.C.-
kringen bijzonder op het ouderpaar 
Schokker is gesteld. 

Onrustbarend 

De heer C. Stapel te Bakkeveen, 
sprekende namens de Ned. Bond van 
Cultureel en Sociaal Vormingswerk, 
constateerde, dat .het dorpshuiswerk 
zich stormachtig ontwikkeld en dat 
zulks eerder onrustbarend Is dan ver-
heugend. Dit omdat men in vele geval-
len niet de beschikking heeft over goe-
de krachten, die dit werk kannen lei-
den. Hij noemde het daarom alleen 
maar een gunstige factor, dat die out-
v'"kellng In Grouw juist gestatig is ge- 

1, zodat men de kans heeft gehad 
heL werk voor te bereiden en de aan-
stelling van geschikte krachten goed te 
overwegen. 

Ds Spelberg te Warga sloot aan 
op een uitlating van burgemeester Wal-
da, dat het dorpshuiswerk hem na aan 
het hart ligt en hoopte daarom op een 
betere financiële basis tussen gemeen-
tebestuur en het dorpshuis te Warga. 
Ds Meijer Drees verzocht om aandacht 
te willen besteden aan het probleem van 
de rijpere jeugd en ds Reitsema te 1- 
daard viste naar betere subsidiaire 
mogelijkheden voor de Culturele Con- 
tactcommissie in Idaarderadeel. De 
heer Gj. van Dam, directeur van de 
Stichting Maatschappelijk Werk Fries- 
land, die bovendien sprak als peet, hoop-
te, ,,dat der gâns in flecht komme mei 
op dizze koai oer 't hout." 

Zeilschool 
De heer Leenstra kwam als afge-

vaardigde van het V.V.V. met het plan 
de jeugdherbergbewoners in contact te 
brengen met de watersport. ,,Sy moat-
te gelegenhelt hawwe it silen to lea-
ren". Hij vroeg tenslotte of het moge-
lijk was, dat In Grouw een zeilschool 
komt. ,,Bet bestuur heeft zich hierom-
trent reeds meer dan eenmaal beraden 
en hoopt in de toekomst inderdaad op 
een eigen bezit", zo werd hem tot ant-
woord gediend. 

80 bedden 
Het nieuwe dorpshuis zag er gister-

middag fris en gezellig uit. Prettig 
gekleurde gordijnen,  goede wandver-
sieringen, stevig en gezellig meubilair 
zullen het de trekker aangenaam maken 
en de ingezetenen niet minder. Er is in 
het gebouw slaapgelegenheid voor 80 
personen. Om de woorden van de voor-
zitter te gebruiken: ,,een gebouw om 
er opgewekt en blijmoedig heen te 
gaan." 



DE OPENING 	 

Donderdag 31 maart 1955 was het zover, dat de jeugdherberg annex dorpshuis door burgemeester R. Walda 

officieël geopend kon worden. De N.J.H.C. vlag werd aangeboden door de heer K. Sikkema, welke tevens 

de N.J.H.C. naamplaat aanbood. 

Vele sprekers voerden hierna nog het woord. Allen toonden zich bijzonder verheugd met dit gebouw. 

Voorzitter Ds. Zijlstra bedankte elke spreker en drong erop aan met meer blijmoedigheid door het leven te 

gaan. In elk geval kan men met een blijmoedig hart 'Oer 't Hout' betreden. 

Hierna kon het gebouw dat aan 80 personen onderdak kon bieden bezichtigd worden. 

HOE HET DRAAIDE 	 

Woensdag 13 april kreeg de jeugdherberg haar eerste bezoekster. Het was mej. L. v. Gendringen uit Utrecht 

die als eerste trekster door de jeugd herbergouders welkom werd geheten. 

Zij werd dat jaar gevolgd door 1225 trekkers en treksters. Dit aantal was te weinig voor een sluitende 

exploitatie. Van 1955 tot 1958 werd de jeugdherberg beheerd door de heer A. Schokker. In 1958 werden 

uit 56 sollicitanten de heer en mevrouw De Weerd tot jeugdherbergouders benoemd. 

In de wintermaanden was het ook een en al aktiviteiten in het dorpshuis. 

Het jeugdwerk had er zijn onderdak, de bejaardensoos en de jongerensociteit kwamen daar tot grote bloei. 

In 1956 werd met een zeilschool gestart. De heer Jac. Tempel werd bereid gevonden het praktisch- en theo-

retisch onderricht te geven. 

9 
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Jeugdherberg in -Grouw werd 
vergrot en gemoderniseerd /p . 

&antal overnachtingen acht 
maal dat van 1955 

Jeugdherberg 
Grouw 

fraai uitgebreid 
,,Oer 't hout", de jeugdherberg annex 

dorpshuis (of zo men wil: het dorpshuis 
annex jeugdherberg) van Grouw, is nog 
maar juist zes jaar oud, of nu is het al 
te klein. Veel te klein en dat is geen 
wonder voor wie de ontwikkeling van de 
recreatie in het merengebied ziet. In 
1955 boekte de jeugdherberg 1200 over-
nachtingen, verleden jaar bijna acht 
maal zoveel, namelijk 9500, terwijl hon-
derden trekkers, die juist Grouw had-
den uitverkoren voor hun vacantie om-
dat aan deze jeugdherberg (evenals die 
van Heeg en Sneek) een zeilsohool is 
verbonden, moesten worden teleurge-
steld. Dat zal nu niet direct meer ge-
beuren, want de jeugdherberg is uitge-
breid met zeventig bedden (van 80 op 
150), het dagverblijf, de keukens, de 
toiletten en alles is daarbij aangepast. 
zaterdagmiddag is de geheel vernieuw-

de jeugdherberg weer in gebruik geno-
men. 

Die ,,heropening" geschiedde in een 
feestelijke bijeenkomst onder leiding van 
dr. F. Dam en met als feestredenaar 
de ere-voorzitter ds. R. Zijlstra, vroeger 
te Grouw en nu met emeritaat in Ede. 
Een (rijk met bloemen versierde) zaal-
vol mensen, vertegenwoordigers van de 
departementen van O.K. en W. en 
Maatschappelijk Werk, van -hét gêmeeT-
tebestuur, jeugdherberg en jeugdherber-
gen, vertegenwoordigers van plaatselij-
ke instanties en vele anderen, luister-
de met aandacht naar de uiteenzetting 
van de vroegere voorzitter, die een ant-
woord gaf op de vraag, die hij zichzelf  

toén stelde,' namelijk ,,waarom 	een 
jeugdherberg in Grouw en waarom een 
dorpshuis in Grouw?" Omdat zij beiden 
dienstbaar zijn aan onze naasten, aldus 
ds. Zijlstra: de jeugdherberg wilden 
we graag hebben omdat we liefde koes-
teren jegens de jeugd, die hier een Vei-
lig Tehuis kreeg; het dorpshuis was no-
dig (en is nog nodig) omdat wij allen 
voelden, dat het een functie zou kunnen 
vervullen bij de versteviging van de 
dorpsgemeenschap. Dat doel is bereikt; 
maar dat wil niet zeggen, dat we nu 
kunnen rusten. Integendeel: de tegen-
woordige situatie, zowel in de recreatie  
als in het dorpsleven, brengt mee, dat 
,,Oer 't hout" nu meer dan ooit nodig 
is. Ds. Zijlstra bracht hulde aan het be-
stuur van de ,,Stichting voor sociaal en 
cultureel werk", die de jeugdherberg -en 
het- dorpshuis beheert, aan het gemeen-
tebestuur. van Idaarderadeel, die het 
streven zo van harte steunt en -aan aan-
nemer-bestuurslid A.S. van der Veer, 
die - samen met architect Hink Elde-
ring - van het oude ,,armenhuis" van 
Grouw zulk een voortreffelijke, moder-
ne jeugdherberg heeft gemaakt. - 

Een lange rij  sprekers wenste daarop 
het stichtingsbestuur geluk met deze zo 
snel noodzakelijke  en zo snel gerea'-
seerde uitbreiding. Burgemeester R. 
Walda bood namens het gemeentebe-
stuur een aquarel van het waterland 
aan.  

De jeugdherberg heeft een geheel 
nieuwe, entree gekregen, waardoor de 
oude ingang bij het dagverblijf kon wor-
den getrokken en van een toneel kon 
worden voorzien. De slaapzalen, keuken, 
wasvertrekken en toiletten werden niet 
alleen uitgebreid, maar ook gemoderni-
seerd. Door de uitbreiding van het aan-
tal vertrekken zal ook het winterwerk 
gediend- zijn, doordat- men bv. bij  het 
jeugdwerk in kleinere groepen kan gaan 
werken. In de laatste winter namen er 
192 jongens en meisjes aan dit werk 
deel onder leiding van 43 leiders en leid-
sters. Het dorpshuis wordt 's winters 
verder dienstbaar gemaakt aan het in-
stuifwerk voor de oudere jeugdklassen, 
de bejaardensociëteit en volksdans-
groepen. 

,,De jonge bezoeker verwacht een 
frisse, modern getinte, efficiënt inge-
richte accomodatie als hij naar een 
jeugdherberg gaat." Dat zei mr. L. 
Weiss tijdens de officiële Ingebruikne-
ming van de laatste uitbreiding en 
verbouwing van jeugdherberg ,,Oer 't 
Hout" te Grouw. En tijdens de rondlei-
ding door het gebouw konden de vele 
aanwezigen, die overigens de gemiddel-
de leeftijd van de trekker voor het 
grootste gedeelte al flink voorbij wa-
ren, zich. ervan overtuigen dat de jonge 
bezoeker zich zeker niet teleurgesteld 
zal voelen. 

Er is een nieuwe eetzaal bijgekomen 
aan de achterkant van het gebouw. De 
vroegere eetzaal kan daardoor geheel 
als recreatiezaal dienen en is voor dat 
doel bijzonder,  smaakvol vernieuwd. 
Aan de achterwand van de eetzaal 
heeft de jonge Grouwster Wobbe Dijk-
stra (18) een fraaie versiering, zijn 
woonplaats verbeeldend, gemaakt. Mr. 
Weiss bood hem ,,als aanmoediging" 
een envelop met inhoud aan. 

De laatste uitbreiding is al de vierde 
die de jeugdherberg in Grouw heeft 
ondergaan. Sinds de opening van het 
gebouw in 1955 is het aantal overnach-
tingen vertienvoudigd: het eerste jaar 
waren er 1211, vorig jaar bijna  12.000, 
Buiten het seizoen wordt de jeugdher-
berg gebruikt door groepen scholieren, 
sportmensen, voor de bejaardensnos en 
bovendien hebben er vijftig Turkse 
gastarbeiders overnacht. De heer en 
mevrouw De Weerd, die de leiding van 
de jeugdherberg hebben, zijn de Tur-
ken erg behulpzaam geweest bij  het 
aanpassen aan de Nederlandse omstan-
digheden en gewoonten, aldus mr. 
Weiss. Hij betreurde het dat het met 
het Grouwster jeugdwerk in ,,Oer 't 
Hout" was misgelopen, maar, zo zei hij, 
het bestuur hoopt dat de draad weer 
eens kan worden opgevat. 
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Het aantal cursisten steeg van jaar tot jaar. Zo zelfs dat in het hoogseizoen groepen jongeren in de boerderij 

van W. Deelstra ondergebracht moesten worden, waar men 's morgens met thee en beschuit gewekt werd. 

De sterke groei van het aantal overnachtingen deed het bestuur besluiten om in 1960/1961 er een slaapzaal 

met waslokaal bij te bouwen. 

Op 15 april 1961 vond in aanwezigheid van een groot aantal genodigden de opening plaats. 

Onze ere-voorzitter Ds. R. Zijlstra verrichtte de openingsceremonie en sprak de feestrede uit. 

Het jaar 1963 betekende een topjaar voor de zeilschool met 1460 kursisten. Bij de aangifte van de 1.000 ste 

kursist hield de burgemeester een toespraak. 

Om het groeiend aantal bezoekers onderdak te kunnen blijven bieden werden er in 1967, 1970 en 1971 nog 

verschillende verbouwingen gerealiseerd. 

De nieuwe 

eetzaal 
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Slapen in de boerderij van Deelstra 

Turken in de jeugdherberg 1969 

Jac. Tempel reikt zeildiploma's uit. afwassen 

Paaswerkkamp 1974 eerste groep Fam. De Weerd 1958 



De jongerensociëteit een der succesvolle vereniging in het dorps-

huis. Muziek, toneel, lezingen en filmavonden. 
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Voor de jeugdherberg werden de schoolwerkweken steeds belangrijker. De scholen krijgen hierbij een volledig 

programma aangeboden wat vanuit de jeugdherberg in overleg met de schoolleiding georganiseerd wordt. 

Mede door deze uitbreiding van het jeugdherbergwerk kwamen de dorpshuisaktiviteiten in de knel. 

De financiële tekorten van dit onderdeel bleven stijgen en een positieve exploitatie was niet meer mogelijk. 

Het was om die reden dat het bestuur in 1969 de knoop doorhakte en de dorpshuisaktjviteiten beëindigde. 

Wel bleef men de bejaardensoos met een jaarlijkse subsidie steunen. 

Alle aktiviteit van het bestuur richtte zich nu op het jeugdherbergwerk. 

HOE VERDER 	 

In de loop der jaren is het aantal overnachtingen gegroeid tot ca. 18.000. Hiermee vormt de jeugdherberg 'Oer 

't Hout' een belangrijke schakel in het noordelijke jeugdhergbergnet. 

Als een van de weinige jeugdherbergen is onze jeugdhergberg het gehele jaar geopend. 

De zeilschoolaktiviteiten blijken ook nog steeds in een behoefte te voorzien. 

Helaas voldoet het bestaande gebouw niet meer aan de eisen des tijds. 
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De slaapza/en met duidelijk te weinig ruimte tussen de bedden. 

Verschillende nieuwboüwplannen werden in de loop der tijden besproken. Het knelpunt is en blijft het finan-

ciële gedeelte. Toch zal ons bestuur in de nabije toekomst ingrijpende beslissingen moeten nemen die zullen 

leiden of tot nieuwbouw of tot ingrijpende 

verbouwingen in het huidige gebouw. 

Wij zijn zeer veel dank verschuldigd aan in-

stanties en personen, die ons medewerking 

verleenden in welke vorm dan ook. 

Namen willen we niet noemen, maar één 

uitzondering willen we toch maken. 

Het peil dat wij in onze jeugdherberg be-

reikt hebben is voor een belangrijk deel te 

danken aan de grote inzet van de heer en 

mevrouw De Weerd, die sedert april 1958 

met de leiding in 'Oer 't Hout' belast zijn. 

Het bestuur spreekt de wens uit dat onze 

jeugdherberg nog vele jaren een gastvrij huis 

zal zijn voor jonge mensen. 
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OVERNACHTINGEN JEUGDHERBERG 'OER 'T HOUT' GROUW. 154 BEDDEN 
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20 nationaliteiten. 

de piek in de winterperiode van 1969 is het gevolg van 2.200 overnachtingen van toen in Grouw verblijvende Turkse gastar-

beiders. 
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25 Jaar Jeugdherberg 

„Oer 't Hout" 


