


Met het oog op de herindeling heeft de Rie foar de Heraldyk 
ontwerpen gemaakt voor een nieuw gemeentewapen en een 
gemeentevlag. Het gemeentewapen wordt voorgesteld zoals 
hieronder afgebeeld. 

Nieuw gemeentewapen 
Boornsterhem 

De voorgestelde vlag heeft een hijs (het vertikale stuk) van 
groen met daarin het gele klaver. De vlucht (donkere banen) 
van rood waarin 2 even hoge banen van wit, de kleuren van 
Oostergoo. 

De Fryske Rie foar de Heraldyk heeft ook een wimpel ont-
worpen voor de gemeente. Deze bestaat uit een groene hijs 
met geel klaver en met een lange splitwimpel van 2 gelijke 
banen rood en wit. 
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De Doorbraak in Grouw met het juist in gebruik genomen nieuwe pand van 'It Fryske Boek' 

De sloop van de zuivelfabriek is begonnen. Veel van het sloopmateriaal vindt gretig 
aftrek bij vele doe het zelvers. 



Woningbouw waar Grouwster fabriek stond 
(Van één onzer redacteuren) 

Van de coöperatieve zuivelfabriek in 
Grouw is niets meer over. Het pand, tot 
op het laatst in gebruik bij Halbertsma, 
werd in mei van dit jaar gesloopt. Later 
volgden ook de voormalige panden van 
Halbertsma. Enkele weken geleden 
bezegelde de val van de ranke 
achoorsteenpijp het einde van deze 
ponden. Op het gemeentehuis is men 
nog druk bezig met plannen voor dit 
atuk kaalslaggebied. Aan de Kromme 
Grouw, in het nieuwe plan „De Baai", 
zal ruimte zijn voor ongeveer 
tweehonderd woningen. In de loop van 
het volgend jaar hoopt men met de bouw 
van de eerste woningen te beginnen. 

Het bestaan van de zuivelfabriek in 
Grouw is zeker geen lijdensweg  

geweest Tot en met het jaar 1965 werd 
er melk in verwerkt. Daarna werd het 
pand eigendom van Halbertsma's 
Houtindustrie. Het diende als opslag en 
zelfs vond er een bescheiden produktie 
plaats. Tot grote opluchting van de 
Grouwsters bleef er bedrijvigheid in het 
complex. Totdat uitbreidingsplannen de 
voormalige zuivelfabriek opeisten. 

In het voorjaar van 1962 werd door de 
leden va,n de Grouwster 
zuivelcoöperatie het besluit genomen 
om met de buurtfabrieken in Akkrum, 
Roordahuizum, Wartena en Wirdum de 
melk rechtstreeks aan de Centrale 
Melkinrichting van de Eric° in Warga te 
leveren. De fabriek bleef nog enige 
jaren als melkontvangststation 
fungeren, totdat de nieuwbouw in 

Warga klaar was. Ruim 66 jaar heeft 
Grouw de melk van de vele boeren uit 
Grouw en omgeving tot boter en kaas 
verwerkt. 

Sappige greiden en kruidig hooi 
maakten van de omgeving van Grouw 
een melkrijk gebied. Ondanks het feit 
dat het vervoer van de melk een 
moeilijk probleem was, besloten in het 
voorjaar van 1896 zo'n tachtig boeren tot 
coöperatieve zuivelbereiding. Na 
financiële hulp van houtfabrikant 
Halbertsma werd op 19 oktober van dat 
jaar de eerste-melk verwerkt. De boeren 
en de melkvaarders moesten echter in 
die tijd vaak een hoge waterstand, 
ijsgang en storm overwinnen om de 
melk bij de fabriek in Grouw te krijgen. 
Zeilschouwen met riemen en een  

treklijn was het enige middel om de 
melkmassa's te vervoeren. 

In het eerste volledige boekjaar werd 
er door de boeren ruim 5,1 miljoen 
kilogram melk aangevoerd. Het draaide 
goed en twee jaar later moest al besloten 
worden tot een forse uitbreiding van de 
fabriek aan de Kromme Grouw. De 
melkaanvoer bleef in de eerste tien jaar 
gestaag stijgen. Daarna begon het te 
schommelen. De oorlogsjaren hielden 
de coöperatieve zuivelfabrieken ook in 
de klem. De regering greep op een 
gegeven moment in, toen zij de 	. 
coöperatie verplichtte om vanaf 15 
oktober 1917 tien procent van de melk 
naar Amsterdam te vervoeren. ' 

In het laatste jaarverslag van de 
coöperatieve zuivelfabriek wordt de  

hoogste melkaanvoer nog genoemd: 
ruim 9,2 miljoen kilogram. In hetzelfde 
jaarverslag van de coöperatieve 
zuivelfabrtek te Grouw verklaart 
voorzitter H. Siebenga de sluiting. Om 
de verwerkingskosten zo laag mogelijk 
te houden moesten de bedrijven steeds 
kapitaalintensiever worden en een 
onherroepelijk gevolg was dat per 
fabriek de melkaanvoer groter moest 
worden. 

In dat licht bezien besloot men in 
groter verband de melk aan „Frico 
Warga" te leveren. De boeren rond 
Grouw leverden iets van het eigene in. 
Het doek viel voor de fabriek in Grouw. 
Er kwam geen boter, kaas, melkpoeder, 
condens en consumptiemelk meer uit 
het in 1896 opgerichte coöperatieve 
complex. 

De coöperatieve stoomzuivelfabriek. in Grouw rond 1912. 



De oude te vervangen steigers. 

• Schatraven 
!!!!!!_ivt, 

Grouw-Zaterdagmiddag 30 juni is een 
groot deel van het nog braak liggende 
terrein aan de Stationsweg op de schop 
gegaan. Het weekblad Eppo organiseerde 
samen met FFF een wedstrijd schat-
graven. Het weekblad organiseert dit in 
elke provincie en voor Friesland was dit 

Grouw. 
's Morgens al heel vroeg hadden de 
mensen van FFF een dertigtal schatten 
verborgen in de grond. De hoofdprijs die 
te winnen was was een geldkist met 2000 
guldens. 
Deze prijs werd gewonnen door Draisma 
uit Grouw. 
De schatgravers kwamen overal van-. 
daan ook zelfs van buiten Friesland. De 
plaatsnaam Grouw was niet gegeven die 
moest men uitvinden met behulp van de 
kotirdinaten die via de radio waren 
doorgegeven of uit het blad Eppo zelf. 

Goudkoorts in de Baai. 



Zaterdag 5 oktober a.s. 
's middags van 2 - 5 uur 

Open Huis in Nij Friesma- 
hiem te Grouw en 

Leppehiem te Akkrum 

Akkrum-De zorg voor ouderen is in Nederland volop in beweging. 
Mede, of vooral door de ingrijpende bezuinigingsdrang van de 
overheid wordt een groot aantal zaken opnieuw aan de orde gesteld. 
Het verzorgingstehuis (vroegere bejaardenhuis) krijgt door de 
buitenwereld een bepaald etiket opgeplakt. Dit etiket is voor de Ver-
eniging van Direkties van Bejaardenoorden (V.D.B.) mede aanlei-
ding om initiatieven te ontwikkelen voor het houden van een Open 
middag voor de verzorgingstehuizen in Friesland op zaterdag 5 
oktober 1985. 
De open middag is bestemd voor iedere belangstellende. Ook Nij 
Friesma hiem, met 60 inwoners plus 26 aanleun- / zorgwoningen en 
Leppehiem met 123 bewoners en 16 aanleun- /zorgvvoningen zullen 
zaterdagmiddag van 2 - 5 uur hun deuren wijd openzetten. 
Bovendien is er ruime mogelijkheid om informatie te vragen aan 
bewoners en personeel. 
De zorg voor ouderen is in het verleden ook voortdurend veranderd, 
waarbij ook de plaats/rol van de oudere binnen het familieverband 
veranderde. Dit heeft ook geleid tot een veranderd "bejaardenoord". - 
In vroegere jaren had men gasthuizen-
armhuizen-bejaardenhuizen. Nu spreekt 
men van Verzorgingstehuizen. 
Tot het begin van de 70-er jaren moest 
men gezond zijn om in aanmerking te 
komen voor een plaats in een tehuis. 
Door o.m. de hierna te noemen oorzaken 
moest er wel iets veranderen. 
—de gemiddelde leeftijd werd steeds 

hoger. 
—ouderen, voor wie een plaats echt 

nodig was, kwamen niet aan bod. 
—het aantal verzorgingsplaatsen nam 

verder toe. 
—landsfinanciën werden schaarser, 

waardoor een stringenter overheids-
beleid nodig werd. 

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet op de bejaardenoorden zijn de 
bevoegdheden van de provincie uitge-
breid. Of deze ontwikkeling voor de 
provincie zo gunstig is, zal nog moeten 
blijken. 
De aangekondigde bezuinigingen en de 
uit de bezuinigingen te verrichten stimu-
lansen voor een flankerend beleid hebben 
wel als doel: 
Iedere oudere dient zo lang mogelijk zelf-
standig te kunnen functioneren. 
Dit uitgangspunt wordt gelukkig door 
velen onderschreven en het is ook voor 
het verzorgingstehuis een goed vertrek-
punt voor 
Heden en Toekomst 
Het verzorgingstehuis zal over het alge-
meen een ondersteunend woon-/leef- 
milieu bieden. Verzorging en verpleging 
zal altijd geschieden voorzover men dit 
zelf niet kan. 
Dus alleen aanvullend en geen totaal 
zorauakket voor iedereen. Er wordt ook 
steeds getracht het funktioneren van de 
bewoner te verbeteren c.q. te handhaven. 
De verzorgingstehuizen zullen deze 
laatstgenoemde uitgangspunten in hun 
werkwijze tot uiting brengen. Uiteraard 
zullen de individuele mogelijkheden en 
wensen van de bewoners een rol spelen. 
Als aktiviteiten die hierin een rol spelen 
kunnen worden genoemd: 
—ontspanningsmogelijkheden 
—bezigheidstherapie 
—meer bewegen (gymnastiek) 
—clubs 
—intensieve verzorging 
In beide verzorgingstehuizen in de ge-
meente Boarnsterhim funktioneert een 
door de bewoners gekozen kommissie, 
welke over een groot aantal zaken 
overleg pleegt met direktie en bestuur. 
De persoonlijke vrijheid van de bewo-
ners is voor de besturen, direktie en 
medewerkers een belangrijk gegeven. 
Verwachtingen voor de toekomst: 
—het aantal ouderen neemt toe 
—de gemiddelde leeftijd neem toe 

—het aantal hoogbejaarden (85+) neemt 
toe 

—de beschikbare financiën nemen niet 
(snel) toe. (eerder af) 

—het aantal verzorgingsplaatsen neemt 
Boy-  engenoemde constateringen zullen 
grote konsekwenties hebben voor de toe-
komst. Deze veranderingen zijn al enige 
jaren bezig. Dit kan door elke bewoner 
worden bevestigd. 
Het verzorgingstehuis zal in de toekomst 
steeds meer bewoners onderdak bieden 
met (licht) geestelijk afwijkend gedrag 
(psycho-geriatrisch). 
De verschillen tussen verzorgingstehuis 
'en verpleeghuis zullen kleiner worden 

en er zal samenwerking tot stand komen. 
Vrijgemaakte middelen zullen mede aan-
gewend worden voor een wij kfunktie van 
het verzorgingstehuis. 
Hierbij wordt gedacht aan: 
—ontspanning 
—pedicure 
—fysiotherapie 
—maaltijdvoorziening 
—kaarten! biljarten 
—dagverzorging 
—nachtopvang 
De bewoners, de medeewerkers, de bestu-
ren en de direkties van de verzorgings-
tehuizen "Nij Friesmahiem" te Grouw en 
"Leppehiem" te Akkrum nodigden alle 
belangstellenden uit om op 5 oktober a.s. 
tussen 14.00 uur en 17.00 uur een kijkje te 
gaan nemen in hun verzorgingstehuis. 
Zij zullen proberen al uw vragen te 
beantwoorden. Er zal uiteraard gelegen-
heid zijn om het betreffende huis te 
bezichtigen. 
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Werk fietspad langs 
Reinerswei gestopt 

Grouw-De aanleg van het fiets-
pad tussen Grouw en Irnsum is 
gestopt. Vanaf de Rjochte Grou 
bij Irnsum tot even over de helft 
naar de eerste boerderij is de 
zandbaan gereed en zijn de 
nieuwe sloten gegraven. 
Reden dat het werk gestopt is, is 
dat de ruilverkavelingskomrnissie 
een geschil heeft met de heer 
Hylkema die zijn boerderij aan 
de zuid kant van de weg heeft. 
Deze is bereid mee te werken 
wanneer hij van de ruilverkave-
lingskommissie een veetunnel 
onder de Reinerswei door krijgt. 

De kosten van een dergelijke tunnel 
worden geraamd op 100.000,-. Men wil 
hieraan meewerken wanneer Hylkema 
een deel der kosten wil betalen. Omdat het 
een langdurige kwestie kan worden heeft 
de aannemer de zandbaan afgedekt met 
modder opdat het zand niet wegstuift en 
de werktuigen weggehaald. 
Nog een ander probleem doet zich voor 
bij de boerderij van Hooghiemster in de 
bocht van de Reinerswei. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
het fietspad achter de boerderij langs zou 
komen te lopen. 
De provincie heeft daar nu opeens pro-
blemen mee. Bekeken wordt nu om de 
weg in de bocht te verleggen zodat er 
ruimte blijft voor een fietspad. 

VEGE winkel J01181118 
WOU tliCht 

POki- 
Grou-Mei yngOng fan 1 oktober is de 
krudenierswinkel fan Jellema sluten. Dit 
is de léste doarpswinkel fan Grou, ander 
de klanten better bekend as Ype en 
Tholly. 
Jellema, dy't al stint syn 14e jier as 
middenstandsfeintsje yn funksje is, 
moarns de molkkarre fan Schiere en 
middeis kranten rtinbringe, naam yn 1955 
de VEGE winkel oer fan de famylje Leut-
hof (earder Schiere), doe op'e hoeke fan de 
Parallelstrjitte. 
Hy en syn Tholly begilnen op moandei 9 
maaie. De tiisdeis 10 maaie -de winkel 

- wie doe middeis tocht- stiene sy de 
moarns gewoan yn'e winkel, doe hurd 

. ferklaaie en trouwe en woansdeitemoarn 
om 8 oere gong de winkeldoar wer fan't 
slot. 
Yn '63 ferhuzen sy nei it pand fan earder 
Ysselstein op de hoeke fan de Drachtster-
wei en yn it begjin fan de 70-er jierren 
setten sy harren saak fierder yn de ear-
dere Co-op winkel, in grutter pand mei 
mear opslachromte. 
It hat altyd in echte doarpswinkel west, 
fansels wol wat oanpast nei de easken fan 
de tiid, mar dochs sa dat der ek altyd noch 
wol efkes tiid wie foar in persoanlik 
praatsje. 
Ek it rilnbringen fan de boadskippen wie 
by dizze saak noch yn eare, al moast dit 
yn'e rin fan de tijd wol wat beheind 

• wurde. 
7  Mei de komst fan de "supermerken" 
3 	krigen Ype en Tholly it der net makliker 

op en ien en oar hat der dan ek ta laat, dat 
sy de winkel no slute moatte. 

- Infiiftal froulju ha doe &praat wat oan 
dit «skie te dwaan en binne .by de 
klanten, dy't se wisten, láns west om in 
bydrage. Sa is der meiinoar in bedrach 
opbrocht en is der freedtejiln nei seizen 
oan de warbere Ype en Tholly elk in 
moaie nije fyts oanbean. Frou Yntema 

á hat se mei in koart wurdsje oanbean, 
Frou Wybenga lies it ABC op rym foar, 
wylst frou Fopma, frou Okkema en frou 
Heidsma foar blommen soargen. 
Al mei al wie it in gesellich skoftsje, al 
spilen fansels de emoasjes hjir ek wol in 
rol. 

Sneon 28 septimber wie harren lêste dei. 
Nei 30 jier skreppen is no it doek fallen. 
Spitich dat it sa moast, mar de klanten 
winskje harren noch in moaie silne frije 
tiid ta. 
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100 Jier famylje De Groot 
op Goatum 

Grou-Krekt oan'e stidkant fan it Prinses 
Margrietkanaal foar Grou oer, stiet de 
pleats 'Koldaardstra'. Der is in hiele 
skiednis oan dizze Goattumer pleats fer-
ban, dy't wol weromgiet nei it jier 1640. 
Doe wie eigener Juff. Cunira van Aisma. 
Dizze simmer stie by de daam nei 
Koldaardstra in kreas boerd mei it op-
skrift '100 fier famylje De Groot 1887-
1987'. Yn 1887 waard de pleats bewenne 
troch Adam Thomas de Groot en Antje 
Jans de Groot, oan't 1920. 
1920-1957 Thomas Adams de Groot en 
Wiepke Huisman. Fam5f 1957 is dér buor-
ke troch Wiebe Mindert de Groot en 
Johanna Groeneveld en Adam Thomas de 
Groot en Aukje van der Meulen. Hjoedde-
dei is de findernimmingsfoarm in Maat-
skip dy't bestiet Ut Wiebe Minderts en 
soan Thomas de Groot. 

Grouw-In de tuin van de heer Bos in de Parkstraat staat bovenstaand bord. In de 
Parkstraat is men van mening dat de voetganger niet in tel is bij het gemee 
bestuur gezien de gevaarlijke situatie bij de woning van T. Terpstra. 

smog 
Een heel oud pandje en bijna een bouwval 
is vorige week gesloopt. Het betrof het 
pakhuis van slijterij Dorenbosch aan de 
Hoofdstraat. Deze zal op deze plek een 
nieuw pakhuis bouwen, terwijl het 
gedeelte dat nu als zodanig gebruikt 
wordt bij de winkel komt. Ook het 
aanzicht van de winkel zal veranderd 
worden door de grote ramen te vervangen 
door kleinere. 
Het oude gebouwtje was vroeger al bij het 
warenhuis van J. en P. Ratsma als 
pakhuis in gebruik, later bij café de 
Bierhalle. Voor 16 jaar gaf de gemeente al 
bevel tot sloop vanwege de bouw-
valligheid. 

Leeuwarden aangifte van de vermissing 
van zijn rubberboot met buitenboord-
motor. De boot lag in de nabijheid van 
restaurant De Vrijheid en moet in de 
week voor 5 oktober zijn gestolen. 

File bil brug te iaat 
opgemerkt 

Grouw-Dat een wachtende of langzaam-
rijdende file voor een brug nog wel eens 
te laat wordt opgemerkt, ondervond de 52 
jarige heer S.V. uit Leeuwarden. Hij reed 
dinsdagmiddag 7 oktober omstreeks 17.00 
uur met zijn Van Gend en Loos vracht-
auto tegen de achterzijde van de per-
sonenauto van de 31 jarige A.L. uit 
Grouw. Dit gebeurde bij de brug in de 
rijksweg over het Prinses Margrietka-
naai, Beide wagens werden beschadigd. 

"De Flessehals" 
E It sil no, dan dochs hast wéze, 

der, mei de "yngong", fan 0s Grou 
jo kinne it, fansels ek, Litgong neame, 
haadsaak wie, it bleaun altiid nau! 
Yn't "ferline", doe wy noch jonges wiene, 
moasten wy, dér altiid, nei de kapper ta 
Ik wit, bast noch wol, sa 'n lyts bytsje, 
sa goed, ik wit, wie dat in "Memerda" 
Dolas, al wie it dér, ek noch sa smel 
ungelokken, kamen der dochs net folie 

foar 
mar ja it is grif, alles better 
Dr feroaret, sa noch al ris, it ien, en oar 
Ek, hat "Piet v.d. Bos er noch al wat wurk 

fan makke 
eltse dei, stie der, wol in oar Rymke oan'e 

"dyk" 
Mar no, sil it dan dochs wéze, 
De "Flessenhals", is aansen fuot, lyk as 

us "Fabriek"! 

J.J. v.d. Rhaaf 
Grou 



Grouw-In de tuin van de heer Bos in de Parkstraat staat bovenstaand bor<;1.11n de 
Parkstraat is men van mening dat de voetganger niet in tel is bij het gemeertç-
bestuur gezien de gevaarlijke situatie bij de woning van T. Terpstra. 



Nieuwbouw in Grouw 
De allene Breee 

It wie al lang net folie mear 
De brége oer de Groundaam 
Mar no wie'r dan yn ien kear rampoai 
Wy witte alle gearre hoe it kaam 
In ferh0zerswein, al hiel ilt Gelderlá n 
Wol in bytsje oan'e swi ere kant 
Tocht, ik waag het er maar op 
Dan ben ik ook weer uit de brand.... 
Mar, it slagge net sa hiele bot 
Ien kear midden op'e brége boppe it 
wetter 
Der kaam it hiele spul al del 
Doe waard it foar 0s maat net folie botter 
Hy tocht: Dat it sa gean soe, dat wist ik net 
Der kaam it sa'n bytsje op del 
Mar al mei al, hy giet goed, yn 't lést 
En ek noch hartstikke kel 
Ja wa moat dat nou betelje? 
Dat is nog de greate fraag 
It is alsa as se wat ta in ski kking koldhie 
Sit de gemeente d'r net mear mei yn 'e 
ma ge! k  
• 1,1,14 ttria" JJ v.d. S a f 
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Grouw-Aan de achterzijde van de winkel 
van Jan en Japke de Groot aan de 
Hoofdstraat is het aanzicht totaal ver-
anderd. De oude hokken en het oude 
keukentje bij de winkel zijn afgebroken. 
Een graafmachine van het sloopbedrijf 
Zittema maakte korte metten met de oude 
bouwsels. Momenteel wordt er al weer 
druk aan de opbouw van een forse 
uitbreiding van de bestaande winkel en 
magazijn gewerkt. De nieuwbouw komt 
tot aan de Gedempte haven. 
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STICHTING 

NOORDWES" 
Halbe 

maanda 

Berei 
en in he 

Vrachtauto zakt door brug 

mei te veel op de doorrijhoogte van de 
„griene brège" over de Groundaam en 
niet op de asdruk. De 81/2  ton zware 
vrachtauto zakte prompt door het brug-
dek en is door 2 kranen verwijderd. Ook 
de vernielde brug werd op deze manier 
van zijn plaats gehaald. 

e Grouw-Chauffeur A. v. E. uit Veessen ril' oantinh.  
(gem. Heerde) lette dinsdagmorgen 19 

"Griene brege" gereed 
Grouw- Vorig jaar werd de "Griene bre-
ge" over de Groundaam vernield door een 
vrachtwagen die de borden met het max. 
gewicht niet had gezien. Nadat de ver-
zekeringsmaatschappij uitbetaald had 
kon de herbouw ter hand genomen 
worden. 

Er is een fraaie brug herbouwd die on-
langs gereed gekomen is. De gemeente 
heeft de door het ongeval ontstane 
situatie dat auto's moeten omrijden 
gehandhaafd door de brug gesloten te 
verklaren voor deze voertuigen. 

Grou-In soad Grousters, dy't de Sta-
tionswei delrinne, sille de iensume sit-
bank wol sjoen ha, dy't op it ein fan de 
ynstekhaven stiet, mei de réch nei it 
trottoir. 
Hy stiet der no noch wat ferlern by, mar 
mei wat beplanting straks dan sil it wol 
oars komme te lykjen. Sittend op de bank 
sjocht men 0t oer it gebiet, dér't ienris de 
Halbertsma-fabriken stiene. 
De álde fabriken binne ferdwan en sa ek 
de "álde" personielsferiening Halbert-
sma. Doe 't dizze feriening likwidearre is 
fan it doe noch yn kas wézende jild in 
"gedenkboek" 000n. Dérmei wie it grut-
ste part fan de sinten op, mar der bleau 
noch in bedrachje oer. 
Dér is doe in bank foar kocht en oanbean 
oan de Gemeente Boarnsterhim. Der sit 
in plaatsje op mei as tekst "oanbeantroch 
personielsferiening hal bertsma "1940-
1985. 
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Ido Siderius over Chez Ido: 

'Een restaurant vol lekkere dingen' 
Grouw-"Een goede maaltijd en 
een gezellige atmosfeer, daar 
geniet je van". Dit zegt Ido Side-
rius, die de laatste weken druk 
bezig is zijn restaurant aan de 
Raaclhuisstraat ingrijpend te ver-
anderen. Noch aan de buitenkant, 
noch aan het interieur is van die 
veranderingen veel te zien. "Het 
belangrijkste is de verandering 
die we in de stijl doorvoeren", 
zegt hij. 
"Van all-round horecabedrijf gaan we het 
accent verleggen naar een echt restau-
rant". Symbolisch voor die vernieuwing 
is de nieuwe naam: Chez Ido. 
De veranderingen die hij doorvoerde 
staan allemaal in het teken van het 
"goede eten": Chez Ido gaat als het aan 
Ido Siderius ligt uitgroeien tot een van de 
betere restaurants in Friesland. Voor ge-
zellig eten met familie of vrienden. Voor 
zakendiners of lunches. 
"Chez Ido is een restaurant waar je een 
echte smakelijke maaltijd geserveerd 
krijgt. Met een eerlijke, goede kenken 
Als je de stijl in een woord zou moeten 
karakteriseren zou ik zeggen: Bourgon-
disch. Oftewel: op de ouderwetse Franse 
manier. Eten dat met aandacht wordt 
klaargemaakt, waarbij de smaak centraal 
staat, en dat in goede porties wordt geser-
veerd. 
Kwaliteit 
Als chef van de cuisine voert Ido zelf de 
scepter over de keuken. Een blik op de 
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nieuwe menukaart laat zien in welke 
richting die cuisine wordt geleid. "Cen-
traal staat een aantal vis-, vlees- en wild-
specialiteiten. Die -uiteraard- geserveerd 
worden met verse groenten. De menu-
kaart wordt enkele keren per jaar 
gewijzigd, want elk seizoen heeft zijn 
eigen specifieke gerechten". 

Sfeervol 
Goed eten omvat uiteraard meer dan een 
hoofdgerecht. Bij een feestelijke maaltijd 
hoort bijvoorbeeld een goed glas wijn. 
"Chez Ido heeft een uitgebreide wijn-
kaart", zegt Ido, "die enkele bijzondere 
wijnen vermeldt. Bovendien hebben we 
de meest uitgebreide digestiefkaart van 
Friesland: de grootste keus in after-
dinner drankjes. Echt lekker als afsluiter 
van een goede maaltijd." 
Om de entourage kompleet te maken: elke 
zondag wordt een sfeervolle muzikale be-
geleiding verzorgd door een pianist. 
Al met al: een veelbelovende nieuwe 
koers. Ido Siderius: "Chez Ido wordt een 
restaurant boordevol lekkere dingen". 
Chex Ido is gevestigd aan de Raadhuis-
straat 9 te Grouw. 
Voor reserveringen kunt u bellen 05662-
1306. 

ue kárik.-Fridekommisje is éF'O 
voorstel gedaan om in het plan De Baai (2e Ben 
fase), waar op dit moment de Woningbouw-  de 
vereniging Midden-Friesland 29 woningen Aa% 
laat bouwen, de straten een naam te geven, Graa 
waarin aan de oorspronkelijke bebouwing Buoi 
wordt herinnerd. 	 level 
Alhoewel het advies niet volledig werd opge-  'It E 
volgd, besloot de raad in zijn vergadering van spro 
17 maart jl., de straat die het dichtst bi • 	watE 
J.W. de Visserwei ligt: 'De Buorkerij 

	aa% 
noemen. 	 zuivi 

na, afgebroken. 
e naam zal de herinnering aan de 
weleer blijven bestaan. 
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op 21 maart 1958 de benoeming tot 
notaris. 
Tevens heeft de heer Vellinga bijkans 25 
jaar gefunktioneerd als sekretaris-ont-
vanger van het waterschap 'Het Zwette-
gebied', dat later opging in het water-
schap 'Het Koningsdiep'. Oók was hij van 
het waterschap 'De Leppedyk' ruim 20 
jaar sekretaris-ontvanger. Dit schap 
ging later op in 'De Middelsékrite'. 
Meer dan 40 jaar is mijnheer Vellinga 
verbonden geweest aan het notariaat te 

Door één van zijn secondanten werden 
wij terecht benaderd en meldde ons dat de 
notaris op 31 december van het voorbije 
jaar zijn laatste acte zou laten passeren 
én ondertekenen. Onze fotograaf was 'ter 
standplaats' aanwezig om deze ceremo-
nie protocolaire, getuige de hierbij afge-
drukte foto, vast te leggen. 
De notaris heeft een indrukwekkende 
carrière achter de rug. Een bloemlezing 
van zijn aktiviteiten laten wij dan ook 
volgaarne uit de pen rollen. 
De heer Vellinga werd op 26 september 
1946 benoemd als kandidaat-notaris ten 
kantore van de toenmalige notaris D. de 
Vries te Akkrum. 
Op 1 januari 1958 werd hij benoemd als 
waarnemer van het vakante kantoor van 
notaris de Vries die met ingang van 
voornoemde datum eervol ontslag kreeg 
wegens het bereiken van de leeftijds-
grens. 
Als opvolger van notaris de Vries volgde 

Akkrum. Zijn werkterrein lag in de 
gemeenten Utingeradeel en Idaardera-
deel als opvolger van de reeds eerder 
genoemde notaris de Vries en diens voor-
gangers, de notarissen Herman Theodo-
rus Sickler en Henricus van Slooten, 
beide te Akkrum en als opvolger van de 
notarissen Kingma Boltjes, Anne Fol-
kertsma en D. de Vries voornoemd, eerst 
te Grouw. 
Op 16 januari a.s. zullen velen zich 
geroepen voelen om op de afscheids-
receptie de scheidende notaris de hand te 
drukken. 
Tijdens die receptie bestaat eveneens de 
gelegenheid om kennis te maken met 
kandidaat-notaris Mr. A.S. de Boer die de 
heer Vellinga zal opvolgen en reeds 
sedert oktober 1979 verbonden is aan het 
notariaat te Akkrum. 
Het laat zich begrijpen dat de heer 
Vellinga ook nog gaarne op deze laatste 
werkdag met al zijn medewerkers ver-
eeuwigd wilde worden. En dat kon 
natuurlijk! 
De foto toont van links naar rechts de 
heer H. Witteveen, mevr. H. de Jong-Her-
der, de heer Mr. A.S. de Boer en de heer H. 
Warringa. 
Vanaf deze plaats past ons een woord van 
dank aan het adres van de afscheid 
nemende heer Vellinga voor de wijze 
waarop hij, in het algemeen in de regio en 
in het bijzonder in Akkrum, blijk heeft 
gegeven van gemeenschapszin en van 
alle aspekten die met zijn funktioneren 
annex waren. 
Het vinden van de juiste woorden is wél 
eens moeilijk als men wil trachten een 
ieders zijn gevoelens te vertolken, doch 
laten we aannemen dat de heer Vellinga 
een goed verstaander als hij is, aan een 
half woord óók voldoende heeft! 

Notaris Vellinga zet er 
een punt achter 

Akkrum-Per 1 januari 1987 defungeert de heer W. Vellinga ter 
standplaats Akkrum als notaris. 
In deze bewoordingen werd zijn afscheid aangekondigd. Wellicht een 
typisch notariële stijl van redigeren want populair gezegd betekent 
de formulering niets anders dan dat mijnheer Vellinga er een punt 
achter zet. 
En aan dit facet kunnen we natuurlijk niet stilzwijgend voorbij gaan. 
Want laat ons eerlijk wezen, we zijn bijna allemaal wel eens met een 
notaris in kontakt geweest. 
Was dat in onze regio noodzakeljk, dan was notaris Vellinga door-
gaans dé man. 
Een man ook die uit hoofde van zijn maatschappelijk funktioneren 
bekendheid genoot en daarnaast nooit te beroerd was om de helpende 
hand toe te steken aan welke partikulier of vereniging dan ook. Vaak 
ook pro deo. 
Kortom, een notaris én dorpsgenoot die veel sympathie verwierf en 
daarenboven een brede belangstelling aan de dag legde voor alles 
wat er zich afspeelde in en rondom zijn omgeving! 



In 1958 wordt voor jr 58.000,- een nieuwe bank 
aan de Mr. P.J. Troelstrawei 6 gebouwd. Er 
worden nu drie avondzittingen gehouden plus 
zaterdagmiddag. De bank staat in het 
middelpunt van de belangstelling te Grou. 
In 1969 komt er een drastische verbouwing 
(kluis en kluisloketten) en een nachtkluis, die 
onderverhuurd wordt aan de Amro-bank. De 
bank was nu iedere middag open plus twee 
avonden in de week. De naam was inmiddels 
gewijzigd in Bondsspaarbank Grouw. 
1 Januari 1976 werd een samenwerkings-
overeenkomst aangegaan met de Friesland Bank 
te Leeuwarden. De naam werd gewijzigd in 
'spaarbank Mid-Fryslá'n'. Het huidige bestuur 
wordt gevormd door F.J. Hoekstra, D. van der 
Mei en R. Leenstra. De bank is onder supervisie 
van de Friesland Bank uitgegroeid tot een 
middelgrote bank volgens Friese begrippen. 
De bank staat midden in het dorpsleven en 
daarom heeft het bestuur besloten wegens het 
75-jarig bestaan een carillon aan het dorp aan te 
biecen, als waardering voor de jarenlange hechte 
en \ ertrouwde band met Grou en zijn inwoners. 
Hetbestuur kreeg vollèdige medewerking van de 
kertvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Kerk te Grou. 

V, 

Onder het hele nieuwe gedeelte komt een grote 
kelder voor de stalling van fietsen. De vloer voor 
deze kelder is vrijdag jl. gestort. Boven de kelder 
komen 2 verdiepingen plus nog een zolder 
verdieping. In totaal komen er een 18-tal 
laapkamers bij en enkele instructieruimten. De 

capaciteit van de herberg zal na realisering van 
de nieuwbouw ruim 200 slaapplaatsen zijn. 
Het nieuwe gedeelte is vooral bestemd voor de 
leiding van groepen en families. Ook het aantal 
aangepaste slaapkamers voor invaliden wordt 
uitgebreid. 
Het bestuur van de herberg hoopt dat de 
nieuwbouw omstreeks juli in gebruik genomen 
kan worden. 

Tussen de grote klokken en de 
galmgaten was precies plaats voor het carillon. 

door de geldsanering. Bestuursleden in die jaren 
waren meester Scheffer (1937-1956; school-
sparen), J.J. Deelstra (1946-1955; penning-
meester), R.M. Bergsma (1948-1964), E. 
IJsselstein (1949-1976) en W. Leenstra (1949-
1986). 
De bank groeit en er wordt zitting gehouden in 
de Nutsbewaarschool, vroeger in het gemeente-
huis te Grou en in de kerkkamer van de 
Doopsgezinde Kerk. 
In 1955 komt Hoekstra als penningmeester in 
het bestuur. De kaartenbakken werden aan een 
juk, eerst door Sixma en later door Engelsma bij 
penningmeester van huis gehaald; het publiek 
denkt dat daar het geld in zit. In 1956 volgt 
meester Tichelaar meester Scheffer op (1956-
1967) en in 1964 komt de heer B.H. Braam in 
het bestuur (tot 1978).  

Ii 
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Jubilerende spaarbank biedt Grou carillon aan 
Grou-Aan het slot van zijn traditionele toespraak vanaf het podium op "It Grien" 
zaterdag jl. had Sint Piter nog een belangrijke en verrassende mededeling in petto voor 
de zeer talrijke aanwezigen in het centrum van het 'filde' Grou. 
Sint Piter vertelde, dat de spaarbank 'Mid-Fryslán' te Grou vanwege het 75-jarig 
bestaan van de bank heeft besloten Grou een carillon in de Sint Pitertoren aan te 
bieden. 
Uit naam van de spaarbank bood de goedheiligman het carillon aan het dorp aan, dat 
direkt daarop, op een teken van Zwarte Piet, zeer toepasselijk 'Ik wit ien dei yn't jier' 
speelde. 
Het carillon 
Sedert de aanbieding door Sint Piter zaterdag jl. 
is het carillon elk uur te beluisteren. Het carillon 
speelt voorlopig vlak voor elk vol uur, 's morgens 
vanaf 10 uur tot 's namiddags 6 uur; zondags 
vanaf 12 uur. Het carillon in de Grouster toren 
bestaat uit 18 klokken op basis van g2 volgens de 
reeks g2-a2-b2-chromatisch-d4 met een totaal 
gewicht van 648 kg, waarbij 'chromatisch' staat 
voor 'met halve tonen opklimmend'. De grootste 
klok vermeldt het volgende opschrift: 'Spar-
bank Mid-Fryslán, Grou (1914-1989) kariljon 
ta eare fan Grou. It bestjoer'. 
Het carillon bevat een uitgebreid repertoir, 
waaronder een groot aantal Friese melodiën, o.a. 
bekende 'sankjes' van de hand van dokter Eeltsje 
Halbertsma. Voor het carillon is een jaar-
programma van melodiën vastgesteld, waarbij 
met de indeling van de liedjes rekening is 
gehouden met de vier jaargetijden. Daarnaast 
biedt het carillonprogramma ruimte om 
melodiën bij bijzondere gelegenheden te spelen, 
zoals bijvoorbeeld met kerstmis. Verder zal het 
carillon ook op Grouster koopavonden spelen. 
Nadere bijzonderheden omtrent het jaar-
programma van het carillon zullen in de loop 
van dit jaar in de Mid-Frieslander worden 
vermeld. 
Het klokkenspel is geleverd en geïnstalleerd door 
de Koninklijke Eijsbouts, klokkengieterij en 
fabriek van torenuurwerken b.v. te Asten (N.B.). 

De spaarbank 
Het carillon betekent voor Grou en zijn 
inwoners, maar ook voor zijn gasten een waardig 
geschenk van de 75-jarige spaarbank, die op 14 
mei 1914 onder de naam Nutsspaarbank werd 
opgericht en waarvan de eerste bestuursleden 
waren: 0. Greebe, L. Lykles, L. Lyklema, A. 
Prins en P. van Riesen. 75 Jaar voor de bank in 
Grou is niet oud, maar voor 1914 was er een 
particuliere bank, die beheerd werd door de 
heren Dijkstra en Nijdam. Deze bank was 
zondagmorgens ook geopend. Dan konden 
'boerefeinten en fammen' geld storten. Na de 
tweede Wereld Oorlog breidde de bank zich uit 

Uitbreiding Herberg 'Oer 't Hout' te Grou 

Grou-Het bouwbedrijf De Leeuw en Jellema is momenteel druk bezig 
met de uitbreiding van de herberg 'Oer 't Hout' aan de Raadhuisstraat 
te Grou. Het ontwerp voor de uitbreiding (middelste gebouw op de 
tekening) is een ontwerp van het architectenburo J. Draisma te 
Oudeschoot. Dit buro ontwierp ook de bestaande herberg. 



(Brom) fietsers en voetgangers 
0)  over drijvend fietspad 

Brug J. W. de Visserwei verlaat Grou »( 

Grou-De brug over de Rjochte Grou heeft het 
loodje gelegd. Na jarenlang trouwe dienst is hij 
van zijn fundament gelicht en op een 
geplaatst die het gevaarte over het water naar 
Leimuiden zal brengen. Er ligt nu nog een 
tijdelijke 'brug' die het voor (brom)fietsers 
mogelijk moeten maken richting Wergea en 
gemeentehuis te komen. Auto's e.d. gaan over 
het nieuwe Biensma industrieterrein. 
Deze tijdelijke 'brug' zal op den duur worden 
vervangen door een draaibare vaste brug voor 
(brom)fietsers en voetgangers die een grotere 
doorvaarthoogte heeft als de oude brug. 

ALS ELKE SECONDE TELT 

r ALARM 

06-11 

Ophaalbrug voorgoed opgehaald te Grou 

GROU - De ophaalbrug in de J.W. de Visserwei te Grou is verdwenen. Fietsers en voetgangers kunnen de 
Kromme Grou slechts oversteken via een provisorische en verplaatsbare verbinding. De brug moest onder 
andere weg omdat er een bredere doorgang nodig was voor de zandschepen naar de nieuwe rijksweg in aanleg. 
De grote basculebrug komt echter ook niet terug als de rijksweg klaar is. Het gevaarte is overgedragen aan 
de gemeente Schipluiden. Op de plaats van de brug komt te zijner tijd een `heechhout', alleen voor fietsers 
en voetgangers. Het autoverkeer naar Yn'e Lijte, Idaerd en naar Wergea kan al over de nieuwe weg rond het 
industrieterrein. 	 Foto LC/Hans Slotboom 

Grou-J1. vrijdag werd een drijvend fietspad 
"aangelegd" over de Rjochte Grou. 
Dit drijvend ponton bestaande uit twee buizen 
met daarop een houten flonder werd gemaakt 
door de fa. Schiffart te Grou. 
De brug die er nu nog ligt wordt deze week 
gesloopt, het verkeer moet voortaan via de weg 
over het Biensma Industrieterrein. 

Het zal wel even wennen zijn voor de Grousten 
en. ook voor de andere inwoners vat 
Boarnsterhim die regelmatig het Gemeentehui! 
bezoeken om via een volkomen andere route te] 
bestemde plaatse te moeten komen. 
Maar ja, zoals een oud gezegde luid: "Alle 
went". 

GROU - De brug in de J. W. de Visserwei in Grou heeft gistermiddag plaats gemaakt voor een drijvend ponton voor voetgangers en fietsers. De oude 1,10 meter hoge brug is overgenomen door de gemeente Leimuiden en zal daar over het water naar toe worden vervoerd. Voetgangers en fietsers die de Rjochte 
Grou willen oversteken, zullen het een jaar lang met een tijdelijke voorziening moeten doen. Pas dan zal er op deze plaats een nieuwe beweegbare brug komen, met een doorvaarthoogte van 1,50 meter. De nieuwe brug is alleen toegankelijk voor het langzame verkeer. Het autoverkeer dat uit Grou richting Warten (of andersom) wil rijden, moet met ingang van vandaag de brug in de nieuwe weg over het bedrijventerrein Biensma nemen. 
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De vlag 

Reunie oud-personeel 
van de 'Iizerfabriek' 

,kreatieoord 'Yree Lifte'. (Foto: Friso). 

Vlaggen halfstok 	o1.4 
Grou-Vorige week woensdag hingen de vlaggen 
bij de ingang van het rekreatieoord 'Yn'e Lijte' 
halfstok. Dit naar aanleiding van het besluit van 
de gemeenteraad om het rekreatieoord te 
verkopen. 
Bij de balie kwamen regelmatig mensen even 
binnenlopen om te vertellen hoe erg ze het 
vonden. Vaak mensen die al vele jaren een 
caravan bewonen op het rekreatieoord. 
De verwachting is, dat de vaste caravan-plaatsen 
straks allemaal weg moeten. Er was al bekend 
dat een koper daar 150 bungalows bij mag 
bouwen op de terreinen die nu voor de vaste 
caravans en kampeerterreinen in gebruik zijn. 
Het rendement van bungalows is n.l. hoger dan 
van stacaravans en tenten. 

Ook wordt al een naam genoemd van een 
gegadigde. Mensen van Holland Parks zijn 
gesignaleerd op •'Yn 'e Lijte'. Holland Parks is na 
Center Parks de tweede grote verblijfsrecreatieve 
ondernemer in Nederland. 
Vorig jaar werd door Holland Parks voor 70 
miljoen geïnvesteerd in vakantieparken. Men 
bezit o.a. de Klinze te Aldtsjerk, het Land van 
Bartje op de Drentse Hondsrug, in totaal 15 
parken. 
Het zijn parken bestemd voor gezinnen met 
vakantie, meest met zwembad, midgetgolf, 
tennisbanen, winkels etc.. Naast het rekreatie-
oord worden ook de schiphuizen verkocht. De 
verwachting is dat de huurprijzen aanmerkelijk 
omhoog zullen gaan. , 

ri Sint Pieterkerk 
Grou 	 I-(g4L 

Grou-Het is al weer heel wat jaren geleden dat de 
'Iizerfabryk' uit Grou verdween. Reden voor een 
aantal oud-medewerkers van vroeger de fabriek 
voor zuivelwerktuigen v.d. Maden en de Vries 
een reunie te organiseren. Later werd de naam 
van de fabriek veranderd inNolma en nog weer 
later in Stork. Dé organisatoren konden een 230 
aanwezigen welkom heten in de herberg 'Oer 't 
Hout' te Grou. 
In een van de zalen was een fototentoonstelling 
ingericht met veel bijzondere foto's, waarop de 
vele oud-werknemers zichzelf heel wat jaartjes 
jonger aan het werk zagen. Voor deze 
tentoonstelling bestond een grote belangstelling. 
In de gezellige zaten van herberg 'Oer 't Hout' 
kon daarna 'even' bijgepraat worden. Dit 
tesamen met een koffietafel maakten het geheel 
)t een bijzonder geslaagde reunie. 

(° 'rote belangstelling voor de foto's k1'  
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wera in ae loop van dm.lm. honderdertig jaar 
van haar bestaan n'ogg eéri-s-  ewijzigd. In 1974 
werd het gedeeltelijk gerestaureerd door de firma 
Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Deze 
deel-restauratie vormde de aanleiding, een 
concertserie op te zetten. Nu worden er in onze 
provincie in veel plaatsen orgelconcerten 
georganiseerd: In Leeuwarden, Harlingen, 
Bolsward, Sneek en in nog een aantal andere 
plaatsen kan de liefhebber in de maanden juni tot 

• en met augustus luisteren naar de klankrijkdom 
van het Friese orgelbezit. Er is echter één aspect, 
waardoor de Grouster serie zich onderscheidt 
van alle andere in Friesland. Niet de 
gerenommeerde, en reeds gevestigde musici 
worden hier uitgenodigd te komen concerteren, 
maar juist aan jonge, talentvolle kunstenaars 
(veelal nog. studerend voor hun einddiploma 
conservatorium) wordt de kans gegeven, voor 
het voetlicht te treden. Was men voor het 
aantrekken van de solisten tot nu toe volledig 
gericht op het conservatorium te Leeuwarden, in 
verband met de naderende opheffing van dit 
instituut zal men in de toekomst gaan zoeken 
naar samenwerkingsverbanden met andere, 

soortgelijke onderwijsinstellingen elders in 
Nederland. Voor dit seizoen echter zijn alle 

.optredende solisten nog afkomstig van het 
conservatorium in de Friese hoofdstad. Uitzonde-
ring hierop is het concert van 19 juli. Dit zal 
worden verzorgd door Marcus Veenstra, orga-
nist van de Grote Kerk te Harlingen. De concer-
ten in Grou worden doelbewust georganiseerd in 
het zomerseizoen, zodat ook de toeristen kunnen 
genieten van de klanken van het royale van 
Dam orgel. Maar u, als inwoners van de plaats 
Grou bent evenzeer welkom tijdens de 
orgelconcerten. 
Het blijkt telkens opnieuw, dat men bij het 
fenomeen "orgelconcert" meteen gaat denken 
aan zware, ernstige muziek, Wie de moeite 
neemt, een dergelijk concert te bezoeken, zal 
meestal tot zijn grote verrassing al heel snel tot de 
conclusie komen, dat dat beslist niet het geval is. 
Niet alleen Buxtehude en Bach hebben 
orgelwerken geschreven, maar ook Mendels-
sohn, Schumann, Brahms, Franck en nog vele 
andere beroemde componisten. Van al deze 
componisten kunt u' deze zomer weer muziek 
beluisteren in de oude Sint Pieter. Na afloop van 
elk concert (gratis toegang) is er gelegenheid, om 
onder het genot van een kopje koffie nog even 
met elkaar en met de solist na te praten over het 
gebodene. In deze bijzondere entourage bent ook 
u van harte welkom. Tot slot volgen hier nog de 
concertdata met vermelding van de deelnemen-
de solisten: 12 juli Hans Jacobi, 19 juli Marcus 
Veenstra, 26 juli Wim Treurniet, 2 augustus 
Greetje van der Wal, 9 augustus Euwe Zijlstra, 
16 augustus Jelle Rallema, 23 augustus Piet 
Groeneveld. Aanvangstijdstip van alle concer-
ten, 20.30 uur. 



Zoals *ellicht heeft vernomen heeft de gemeente een begin gemakt met het vervangen van 
oude rioien. De riolering verkeert plaatselijk in een erbarmelijke staat met allerlei nadelige 
gesukjen voor mens en milieu. 
De riolen die dit jaar worden /zijn aangepakt behoren tot de slechtste in onze gemeente. In de 
afgelopen 4 weken zijn de riolen in de Nijdjip-, Friesma-, Lynbaen- en Parallelstrjitte in Grou 

veniengen. De komende weken wordt gewerkt aan het riool in de Waachshaven en de 
Readhuisstraat. De kosten die met bovenvermelde werkzaamheden gepaard gaan worden 
gedekt door de te heffen rioolbelasting, zodoende zult u ook de komende jaren op diverse 
~en in onze gemeente zien dat oude en slechte riolen worden vervangen door nieuwe, 
goed funktionerende riolen. tkpiek 

VERVANGING RIOLERINGEN GESTART 

4 
~gsw zaamheden in de Parallelstrjitte. 
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Grou-Een ware feestdag was het donderdag 
21 september in Nij Friesma Hiem, toen de 
uitbreiding van de recreatiezaal in gebruik ' 
werd genomen. 's Morgens was er eet' 
officieel gedeelte en 's middags was er 'Open 

V Huis'. 
0  Om 10 uur heette mevrouw Van der Wal 

(voorzitter van het bestuur) een zeer groot 
aantal bewoners, medewerk(st)ers, genodig-

A den, welkom in de uitgebreide recreatiezaal. 
Naast mevrouw Bloem (wethouder van de 

1, gemeente Boarnsterhim) en de heer Haarsma 
2. (direkteur van Nij Friesma Riem) voerden 

nog andere speeksters en sprekers het woord. 
De een wat kritischer dan de ander, maar 
allemaal tevreden en blij met deze uitbreiding. , 
Naast goede woorden werden er ook kado's 
aangeboden, waar het bestuur zeer erkente-
lijk voor is. 
De uitbreiding van de recreatiezaal werd 
mogelijk gemaakt door een subsidie van 
provincie en gemeente in het kader van het 
flankerend beleid. De inrichting werd o.a. 
mogelijk gemaakt door het Koningin Juliana-
fonds en het Freerk Siekmansfonds. 
De medewerk(st)ers van Nij Friesma Hiem 
grepen deze feestelijke gelegenheid aan, om 
naast felicitaties, ook aandacht te vragen voor 
hun akties. Het werd een heel mensvriendelijke 
aktie die dag. Alle aanwezigen kregen een roos 
aangeboden die met begrip en dank werd 
aanvaard. 
's Middags hield Nij Friesma Hiem 'Open Huis'. 
Alle belangstellenden werden in de hal 
verwelkomd met een roos (aktie van de 
medewerk(st)ers, en een geheel nieuw informa-
tieboekje over Nij Friesma Hiem. Met een 
duidelijke routebeschrijving kon men het hele 
huis door, ook appartementen konden uitge-
breid worden bekeken, evenals een aantal 
aanleunwoningen in de Boldert. 

100 mensèn-zijn in Nij Friesma Hienii 
 

geweest, waar aan het eind van de rondleiding in, 
de uitgebreide recreatiezaal volop gelegenheid' 
was voor een praatje met bewoners, mede-
werk(st)ers en direktie onder het genot van een,  
drankje en een hapje. 
De uitbreiding van de recreatiezaal maakt het; 
mogelijk dat naast bewoners van de Boldert, nu' 
ook de bewoners van de Vlet aan een groot 
aantal aktiviteiten kunnen deelnemen. De eerste' 
aanzet voor de wijkfunktie van Nij Friesma; 
Hiem is gezet. Het bestuur hoopt van harte dat 
het in de toekomst mogelijk zal zijn nog meer 
aktiviteiten te ontwikkelen, zodat steeds meer; 
mensen van de voorzieningen van Nij Friesma ; 
Hiem gebruik kunnen maken. Wij houden U op 
de hoogte. 21 September werd een feestelijke 
drukke dag, waar bewoners, medewerk(st)ers,1 
direktie en bestuur met genoegen op terugzien. 

bi ,   
Feest in Verzorgingstehuis 

Nij Friesma Hiem 
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De raad van de gemeente Boarnsterhim heeft op 21 maart 1989 besloten: 
aan de straten in het bestemmingsplan Meinga de navolgende namen te geven: 
a Gjaltema, 

Sjonnema, 
c. Toetsma, zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven; ' 

  

\‘ 
2. aan het verlengde van de straat, genaamd Ekemaheif, tot aan het einde daarvan eveneens 

de naam Ekemahóf te verbinden, zoals eveneens op de bij dit besluit behorende tekening is 
aangegeven. 

-2=1- 
I 

 



Oude Jeugdherberg 
apartementen of 

zeilmakerij? 
Grou-Momenteel zijn er bij de gemeente 2 
plannen voor de oude jeugdherberg Grou in 
behandeling. 
Aanvankelijk was de oude jeugdherberg 
mondeling toegezegd aan de gebr. Dijkstra, 
die hun zeilmakerij naar dit pand wilden 
overbrengen. Enkele dagen later is deze 
toezegging weer ingetrokken na opmer-
kingen in de afdeling van de gemeenteraad. 
Toen is ook een plan van J. Douma, 
architect S. Douma en aann. bedrijf Gebr. de 
Haan bv om op de plaats van de oude jeugd- . 
herberg apartementen te bouwen in de kijker 
gekomen. De gebr. Dijkstra wilden op de 
bovenverdieping gaan wonen en op de 
benedenverdieping de zeilmakerij inrichten. 
Wat het gaat worden is een beslissing van de 
raad. 

41~110-~- 
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Vrijdag 10 november opening nieuwe 
gedeelte Herberg Oer 't Hout 

In deze jaren kwam langzaam naar voren, dat het 
nieuwe gebouw voor groepen e.d. prima 
voldeed, maar dat er voor gezinnen, (echt)paren 
en leiding van scholen en groepen te weinig 
kleine kamers waren. Hierdoor ontstond het 
plan voor een uitbreiding van de voorkant, naast 
de reeds bestaande ingang. De dubbele woning 
die hier stond was al eigendom van de herberg. 
Architect J. Draisma uit Oude Schoot heeft een 
plan gemaakt dat voorziet in een gebouw met 
een grote fietsenkelder onder het nieuw te 
bouwen deel. Bouwbedrijf De Leeuw en Jellema 
heeft in korte tijd de bouw gerealiseerd, zodat 
nog voor de bouwvakvakantie de eerste gasten in 
het nieuwe gedeelte konden worden onder-
gebracht. Naast de grote kelder bestaat het 
nieuwe gedeelte uit 3 verdiepingen. Er zijn 18 
kamers bijgekomen, 2 1-persoonskamers, 9 2-
persoonskamers en 7 4-persoonskamers. Verder 
nog 2 zaalruimten voor bijeenkomsten en 
instrukties, resp. voor 40 en 25 personen. 
Evenals in het bestaande gedeelte zijn alle 
kamers voorzien van eigen douche en w.c.. 
Met de nieuwe voorzieningen is de herberg erg 
geschikt voor meerdaagse kursussen, konferen-
tie,s en familiereünies. Het totale aantal bedden 

Grou-Herberg 'Oer 't Hout' bestaat al vanaf 
annex Jeugdherberg is het jarenlang gevestig 
Gedempte Haven in het centrum van Gro 
zeilschool. 
Het Jeugdherberg- en zeilschoolgedeelte groei  
dat de dorpshuisftmktie steeds meer in de kr 
doorgehakt en zijn de dorpshuisaktiviteiten b 

Het rom n  t I 7) Sigarenmagazijn 'Deli van 
ulloel v.d. Schaaf na ±50 jaar dicht 

Het aantal ovemachtigen steeg inmiddels 
gestaag: Van 1200 in 1955, via 8.000 in 1960, 
12.000 in 1970 tot 17.000 in de beginjaren '80. 
Al jaren waren er nieuwbouwplannen en in 
1984 is.  het eindelijk zover: Een nieuw Oer 't 
Hout in bei centrum van Grou en aan het water 
met 24 kamers en 160 bedden. Ook in de nieuwe 
Herbergkleef het aantal overnachtigen groeien, 
alleen ging bet ditmaal wel sneller: van 17.500 in 
1984 naar 19.600 in 1985, 23.700 in 1986, 
26.000 in 1987 naar 27.500 un 1988,28.500 in 
11-101-1 	 _ 
Hervormd Groum zee 
met Duitse predikant 9  

GROU - De hervormde ge-
meente van Grou heeft sinds kort 
een Duitse predikant in dienst, de 
34-jarige Hartmut Kostors. Hij 
wordt op zondag 3 december in 
het ambt bevestigd in de St. Piter. 

Ds. Kostors, voorheen predi-
kant in de Evangelische Kirche in 
Wuppertal, heeft Nederlands ge-
studeerd, spreekt de taal vloeiend 
en was al enige tijd op zoek naar 
een gemeente in Nederland. Met 
de hervormde gemeente Grou 
klikte het goed, vertelt kerke-
raadslid Seike Mein-Porte. 

„Wij zijn al een jaar vacant. De 
eerste hoorcommissie vond een 
geschikte kandidaat die uiteinde-
lijk echter toch voor het beroep 
bedankte. De tweede commissie 
liet de keus unaniem vallen op ds. 
Kostors. &est was er wel wat aar-
zeling om niet iemand uit het bui-
tenland in zee te gaan, maar ds. 
Kostors bleek uitstekend te passen 
in onze profielschets". 

Om predikant te kunnen wor-
den in ode Hervormde Kerk, heeft 
ds. Kostors een aanvullende stu-
die kerkgeschiedenis en ker-
krecht moeten doen, afgesloten 
met een examen. 

Grou-Veel Grousters zullen het inmiddels wel 
gemerkt hebben. Het sigarenwinkeltje aan de 
Raadhuisstraat, waar Roel v.d. Schaaf 
ongeveer 50 jaar de scepter zwaaide, heeft 
definitief haar deuren gesloten. Het gezellige 
knusse winkeltje, waar menig Grouster niet 
alleen binnenkwam voor zijn of haar rokertje, 
maar waar ook altijd tijd was voor een 
praatje, heeft een nieuwe eigenaar. 
I i 1937 werd het winkeltje, waar toen niet 
alleen sigaren en sigaretten werden verkocht, 
maar ook textiel, eigendom van de ouders van 
Roel v.d. Schaaf. 
Gedwongen door familie-omstandigheden, 
werd de toen nog jeugdige Roel ook al snel 
ingeschakeld bij de verkoop. 
Dat dit het begin zou zijn van haar nu dus ± 
50-jarige carrière had zij toen niet kunnen 
denken, Roel Hooghiemster, zoals toen haar 
meisjesnaam was, trouwde in 1946 met Jan 
(Jentsjes) v.d. Schaaf. Zij kregen 2 kinderen, 
Reino en Jentsje een is inmiddels beppe van 4 
kleindochters. Echtgenoot Jan, van oorsprong 
timmerman, begon in 1958 ook voor zichzelf in 
de botenbouw. Een ondernemend echtpaar dus. 

Het winkeltje heeft onder de v.d. Schaafs niet 
alleen dienst gedaan als verkooppunt. De 
uitreiking van prijzen van wedstrijden van de 
Koninklijke zeilvereniging 'Oostergoo', tijdens 
de Oostergoomerke, vond er op zondagmorgen 
plaats. Ook tijdens de F.F.F.-feesten deed het 
dienst als verzamel- en prijsuitreikingsplaats. Het 
bijzondere van het winkeltje is, dat er in al die 50 
jaar praktisch niets aan veranderd is. Alleen de 
toonbank heeft eens een andere plaats gekregen 
en verder werd de textiel vervangen door 
lektuur. De laatste 13 jaar heeft Roel v.d. schaaf 
het winkeltje alleen gedreven. Mede in verband 
met haar gezondheid begon haar dit toch steeds 
zwaarder te vallen. Uiteindelijk is deze zomer 
dan ook het besluit om te stoppen gevallen. De 
klanten zullen Roel missen en Roel toch ook 
haar klanten. Want zoals ze het zelf formuleert 
„it wie hjir in oaminhtls" en dat brengt natuurlijk 
veel gezelligheid met zich mee. Maar ja, wat 
meer vrije tijd op deze leeftijd is toch ook fijn. 
Met haar hopen we dat Roel v.d. Schaaf nog lang 
van haar vrije tijd mag genieten. 

Roel v.d Schaaf bij haar winkelije. 



M. Hoekstra neem atscheid van de Nijdjipskoalle 
GrourNa bijna 35 jaar neemt master Meeuw.  es 
Hoekstra afscheid van het onderwijs, waarin 
hij als leerkracht, schoolhoofd en adjunct-
directeur werkzaam, is geweest. Via scholen 
in Pesse en Marknesse kwam hij in 1966 naar 
Grou bij de Christelijke Nationale School, 
Later Nijdjipskoalle. 
Woensdag 27 juni vond een afscheidsavond 
plaats in 's Lands Welvaren. Tijdens deze 
avond, waar bijna 200 bekenden van de heer 
Hoekstra uit het heden, het nabije- en het 
verre- verleden aanwezig waren, speelde zich 
een aflevering af van 'In de Hoofdrol'. Een 
heuse 'Mies' (Betty Wesselius) 'overviel' 
compleet met video-opname het echtpaar 
Hoekstra in Het Theehuis, waar zij een diner 

, aangeboden hadden gekregen. ' 

Aansluitend gaven in 's Lands Welvaren door 
'Mies' opgeroepen diverse hoofdrolgasten acte 
de présence, door hun aanwezigheid, hun stem 
op een cassetteband of een video-presentatie. 
Een zeer geslaagde avond, die naast het aspect 

van afscheid nemen het gezellige karakter van 
een renni'e had. 
Vrijdag 29 juni, de laatste schooldag, was het de 
beurt aan de kinderen om meester Hoekstra uit 
te zwaaien. 
Alle kinderen kwamen verkleed of geschminkt 
op school en gingen in optocht naar de sporthal. 
Daar stond een paard en wagen, waar het ter 
plaatse gearriveerde echtpaar Hoekstra in 
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i/  terug naar de Nijdjip, waar de kleintjes zich met 
, een sprookjes-spel gingen bezighouden. De 
oudere kinderen vertrokken in groepjes naar 

LEEUWARDER COURANT WCENSDA het dorp voor een echte Vossenjacht. De 'vossen' 
die opgezocht moesten worden waren figuren uit 
de St. Pitersprookjes, waar Meeuwes Hoekstra 
sinds jaren een aandeel in heeft gehad. 
Het feest werd afgesloten in het speellokaal van 
de school, waar alle groepen op hun eigen 
manier afscheid namen van meester Hoekstra en 
zijn vrouw, met een lied, een gedicht, een kwis of 
een toneelstukje. 
Tot ziens meester Hoekstra, doeiii, dááááag, het 
ga u goed! 

Bloemschikken om de afdelingseer 

- M13 punten). Op grond van hun prestaties mogen ze ook op de landelijke wedstrijd uitkomen. Bij 

'WARDEN - Drie en twintig bloemschiksters, leden van de afdeling Leeuwarden en omstreken van de 
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, hebben gisteravond in de lagere agrarische school te 
gestreden om het afdelingskampioenschap. Ze moesten twee werkstukken leveren: een verplicht stuk 

wij snek. Bij de gevorderden ging mevrouw R. de Jong-Andringa uit Oldeholtpade (227,5 punten) uiteinde-demeteer strijken, gevolgd door de dames A. Geurtsen uit Gytsjerk (226 punten) en J. Jongbloed uit 

beginners  as de eerste prijs voor Janny Zijlstra uit Leeuwarden met 199 punten, gevolgd door de dames 
Ilnumsna-Nijdan (193 punten) en De Vries (186 punten), beiden uit Leeuwarden. Op de foto een overzichtje van bet •nedstrijdterrein'. 

Foto LC/Willem de Jong 



Verbouw oude Jeugdherberg vordert 
Grou-Na jaren van verloedering besloot de raad 
van Boarnsterhim de oude jeugdherberg aan de 
Ged. Haven te Grou te verkopen aan de Gebr. 
Dijkstra van zeilmakerij Dijkstra. Na de 
zomervakantie begon het bouwbedrijf S. de 
Jong uit Grou met een rigoreuze opknapbeurt 
van het al lange tijd leegstaande gebouw. De 
muren werden gestraald, kozijnen en deuren 
werden vervangen en de daken en dakgoten 
werden grotendeels vernieuwd. De vroegere 
werkplaats van de koperslager Buikstra werd 
onder de klimop vandaan gehaald. Het resultaat 
mag er zijn. Het geheel is een fraai in de 
omgeving passend gebouw geworden. 
De achter het gebouw staande eetzaal werd 
vertimmerd tot zeilmakerij. 
Een deel van de benedenverdieping van het 

oofdgebouw wordt bestemd voor een bij de . 	. 	. 
zeilmakerij behorende winkel. In het gebouw 
bevindt zich ook de douche en toiletgelegenheid 
van de VVV. Deze was het afgelo;:tn seizoen 
nog beschikbaar. Ook volgend jaar zal deze nog 
beschikbaar zijn t.e.m. 30 september. Dan zal de 
gemeente in samenwerking met de vvy andere 
voorzieningen moeten hebben. 
Schildersbedrijf A. Lijzenga uit Grou heeft 
ervoor gezorgd dat het gebouw weer netjes in de 
verf zit. Binnenkort zal het grasveld voor het 
gebouw aangepakt worden. Er komt hier een 
sierbestrating, ongeveer gelijk aan de bestrating 
in de Hoofdstraat. In december zal zeilmakerij 
Dijkstra van start kunnen gaan in een pand dat in 
perfecte staat is en het dorpsbeeld ten goede zal 
komen. 
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verkocht aan Leo Fopma 
Grou-Vrijdagmiddag 26 oktober kwam de raad van Boarnsterhim bijeen in 
een besloten vergadering om eindelijk oude hoogte gesteld te worden over de 
verkoop van het rekreatieoord Yn'e Lijte te Grou. 
Alle frakties hadden kritiek over het late tijdstip waarop zij op de hoogte 
gesteld werden. 
De geheimzinnigheid en het elkaar tegenspreken in de Leeuwarder Courant 
door burg. Holtrop, de dir. Alg. en Economische Zaken dhr. A. v.d. Horst en 
het raadslid G. Bouma die de verkoop regelen maakte het vertrouwen er niet 
groter op. 
Het is vrijdag duideljk geworden dat het rekreatieoord verkocht wordt aan 2 
nog in oprichting zijnde BV's van de heer Fopma uit Spanje. 
Deze BV's blijken echter nog niet geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. 
De definitieve koopakte zal op 19 november getekend worden. De koopsom 
bedraagt 4.9 miljoen. 

i 

zolang Fopma nog niet officieel eigenaar van het 
terrein is. 
De heer Fopma zal echter op korte termijn zijn 
investering tenminste voor een deel terug willen 
verdienen. Voor het oude Stichtingsbestuur is het 
wrang te moeten vernemen dat een deel van het 
rekreatieoord nu in kavels verkocht mag 
worden. Dit wilden zij ook om met de opbrengst 
van een aantal kavels de rest van het 
rekreatieoord te renoveren. 
De meerderheid van de raad verbood dit echter 
en koos voor verkoop. Het is te hopen dat de vele 
eigen inwoners die een ligplaats in de 
schiphuizen hebben daar voor een redelijke prijs 
kunnen blijven liggen. Het laatste woord over 
Yn 'e Lijte zal nog wel niet gesproken zijn. 

De heer Fopma exploiteert het rekreatieoord 
echter al vanaf 15 juni waarbij de Stichting voor 
de uitvoering zorgt. De Oppositie in de raad, het 
CDA en de FNP menen, dat het raadsvoorstel 
niet geldig is omdat daar alleen gesproken wordt 
over verkoop aan de heer Fopma en niet aan een 
BV. 
De beide fraktievoorzitters vinden dat het 
kollege hen te grazen heeft genomen omdat zij 
menen dat een raadsbesluit in overeen- 
stemming behoort te zijn met het raadsvoorstel. 
De PvdA en de VVD zijn het met de beide 
andere partijen niet eens. Zij zijn van mening dat 
het kollege in grote lijnen gehandeld heeft 
volgens de richtlijnen die de raad aangegeven 
heeft. Voor de PvdA was het het belangrijkste 
dat de funktie van het rekreatieoord voor Grou 
behouden bleef. P. Renia meende dat dit nu het 
geval is. 
Verontwaardiging was er bij de FNP en het 
CDA over de toestemming een deel vall het 
terrein in kavels te verkopen. 
Zij meenden, dat de raad over deze toestemming 
op.  de hoogte gesteld had moeten worden en 
verwezen hierbij naar éeriTiiisPraak vai burg. 
Holtrop, dat de raad op passende wijze van de 
voortgang op de hoogte gesteld zou worden. 
Het gedeelte zuidelijk van de weg door het 

rekreatieoord kan verkocht worden inclusief 22 
bungalows, alsmede het kantoor, restaurant en 
toiletgebouw. Tevens mogen de schiphuizen 
verkocht worden. 

De PvdA stelde hierbij dat wanneer inderdaad 
blijkt dat Fopma de schiphuizen per box 
verkoopt de gemeente voor nieuwe ligplaatsen 
voor de eigen bevolking moet zorgen. 
Naast deze kosten moet de gemeente ook geld 
uittrekken voor de aanleg van de riolering op het 
terrein van Yn 'e Lijte. Dit is begroot ()pf 600 
700.000,-. Daarmee is men er nog niet want dan 
zou geloosd moeten worden op het buitenwater. 
Noordelijk van Grou is er 'geen aansluiting van 
de riolering op de rioolzuivering. 
Alles wordt geloosd op het buitenwater. Ook de 
riolering van het bedrijventerrein Biensma loost 
op het buitenwater. Dan moet de uitkomst van 
een rechtszaak nog afgewacht worden en de 
maatregelen voor het personeel. 
De heer Belksma kan in dienst van de gemeente 
komen maar wist tot vorige week nog niet hoe 
het met zijn pensioenrechten kwam. De 
direkteur de heer Punke zal tegen een redelijke 
vergoeding ontslag nemen per 1 januari 1991. 
Dat de heer Fopma nu al verkoop aktiviteiten 
onderneemt noemde het kollege niet "elegant" 

_ _ 



Grootste fruitmand ter wereld? 

De fruitmand met daarin de heer W. Kooistra (1) en J. v.d. Wal, beiden uit Gorredijk. (Foto: Friso). 

Het LAE geeft gevarieerde 
kerst/koffieconcerten 
Grou-Het Leeuwarder Accordeon Ensemble 
bestaat vanaf 1943 en heeft op dit moment drie 
orkesten t.w. een jeugd-orkest o.l.v. Jolanda 
Jutte, een B-orkest o.l.v. Sjaak v.d. Reijden en 
het A-orkest o.l.v. Tjalling Wijnstra. 
Het A-orkest speelt in de hoogste afdeling van de 
Nederlandse Organisatie Voor Accordeon en 
Mondharmonica (de NOVAM) en heeft in 1989 
bij het Wereld Muziek Concours te Kerkrade 
een 1 ste prijs behaald. Het geeft regelmatig 
concerten en treedt op o.a. in verzorgings- en 
ziekenhuizen. 
Het A-orkest speelt op 9 december in de 
Doopsgezinde Kerk te Grou. Het brengt een 
gevarieerd programma van o.a. Choralvorspiele, 
Weihnachtsklange en een spaans kerstlied. 
De sopraan Anneke de Jong-Noordenbos 
verleent haar medewerking en brengt, samen 
met Tjalling Wijnstra, ook nog een paar werkjes 
voor sopraan en accordeon-solo. Het begint om 
16.00 uur. 

Grou-Vorige week kwam een bijzondere klus 
gereed bij het bouwbedrijf Gebr. de Haan bv te 
Grou. 
Van dikke degelijke planken werd er een hele 
grote fruitmand gebouwd welke op de langste 
dag 21 juni door groenteman W. Kooistra op de 
Brouwerswal te Gorredijk met fruit gevuld zal 
worden. 
Minimaal moeten er 118 soorten fruit in met een 
totaal gewicht van 3 â 4.000 kg. 
Met deze prestatie hoopt men op een vermelding 
in Guiness Book of Recordss. 
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Nieuw onderkomen voor 
Hooghiemster Makelaardij 

Grou-Op vrijdag 7 december jl. hebben 
Hooghiemster Makelaardij B.V. 'en 'Hooghiem-
ster Taxatie- en Adviesbureau Onroerend Goed' 
hun nieuwe onderkomen aan de Stationsweg te 
Grou officieel in gebruik genomen. De 
openingshandeling werd verricht door Jan 
Hooghiemster, al vanaf 1945 als rentmeester-
taxateur in Friesland werkzaam. 
De direktie van 'Hooghiemster Makelaardij 
B.V.' wordt gevoerd door Bauke en Wiepke 
Hooghiemster, beiden als makelaar-taxateur lid 
van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(N. V.M.). 

De Makelaardij bemiddelt bij aan- en verkoop 
van woningen, agrarisch onroerend goed en 
bedrijven. Voorts worden taxaties verricht. 
'Hooghiemster Taxatie- en Adviesbureau On-
roerend Goed' houdt zich vanouds bezig met het 
taxeren van schadeloosstellingen t.b.v. aankoop 
van onroerend goed, dat nodig is voor niet-
agrarische doeleinden en het beheer van 
onroerend goed. 
Van de uitnodiging om het moderne kantoor te 
komen bezichtigen werd in grote getale gebruik 
gemaakt. 



RAAD BOARNSTERHIM 
Herinrichting Halbertsmaplein te Grou 
Grou-De raad besloot tot het terugdringen van de auto uit de kom van Grou. 
Met algemene stemmen werd besloten tot de herinrichting van het 
Halbertsmaplein en de Raadhuisstraat. 
In dit plan gaat het aantal perkeertplaatsen terug van ca. 55 naar 24. De 
muziektent wordt afgebroken en er komt een nieuw podium naast het 
Halbertsmaplein. Het Grien wordt uitgebreid met het brede trottoir aan de 
westkant. 
In totaal zal de herinrichting f 700.000,- á f 800.000,- kosten. G. Bouma 
(PvdA) zei, dat het plein al een langslepende kwestie is. Er was een brede 
kommissie samengesteld die goed inventariserend werk heeft gedaan. Er is een 
goede inspraak procedure geweest. Bouma vind het maar raar dat het nu net 
lijkt of er helemaal geen inspraak is geweest nu er op het laatste moment nog 
brieven met bezwaren tegen de plannen binnenkomen. 
Nagenoeg alle omwonenden verklaarden zich tegen de plannen. De bewoners 
van de Nieuwe Kade en de Hofsgreft waren bang voor parkeeroverlast 
wanneer de auto's niet meer op het plein geparkeerd kunnen worden. 

BESTEMMINGSPLAN RIJKSWEG 32 
GROU-HEEREN VEEN 
VASTGESTELD 
De raad van Boarnsterhim besloot dinsdag 15 
januari tijdens de raadsvergadering tot vaststel-
ling van het bestemmingsplan Rijksweg 32 
gedeelte Heerenveen-Grou. 
De raad was van mening dat het een goede zaak 
is dat de Rijksweg verdubbeld kan worden. 
Er staat nogal wat te gebeuren bij Akkrum. 
Omlegging van de Bom, aanleg van een 
aquadukt, verplaatsing van het viadukt en de 
omlegging van de Boarnsterdyk. 
P. Renia (PvdA) was van mening dat er door de 
genoemde werken een mooi geheel kan ontstaan 
met woningbouw, rekreatie en sport. 
Problemen had hij en ook de andere raadsleden 
met de aansluiting en de aanleg van de 
parallelweg langs de woning van de fam. Bakker. 
Na bezwaren van de bewoners van de Citadel, 
waar de weg eerst langs zou komen, was door 
Rijkswaterstaat besloten de weg naast de woning 
van de fam. Bakker te leggen. 
Renia vond dat het er voor de fam. Bakker niet 
beter op wordt nu deze achter een schutting van 
130 meter komt te zitten. Voor een mini-rotonde 
bij de woning van Bakker is geen plaats. Deze 
komt nu mogelijk bij de aansluiting van de 
nieuwe Boarnsterdyk. Er moet echter wel een 
goede oplossing komen voor het kruispunt bij 
Bakker, waar vier wegen op uit komen. 
A. Breeuwsma (CDA) zei zich in grote lijnen te 
kunnen vinden met de plannerl. Akkrum krijgt 
een goede ontsluiting. Hij meenden dat er 
de fam. Bakker weinig aandacht gegaan was. Tsulll 
kreeg van de behandeling van Bakker 00241 
onbehaaglijk gevoel. 	 iflQ 
J. v.d. Baan (FNP) kon zich ook goed in din 
plannen vinden. Hij had hetzelfde gevoel over cTOZ 
fam. Bakker als Breeuwsma. Bakker wordt hein 
slachtoffer. Hij meende dat overleg toegezeg 

Van belang is de centrumfunktie van Grou in 
Midden Friesland. We moeten blijvend zorgen 
voor een goede bereikbaarheid van de kern met 
gratis parkeren, meende Bouma. Wanneer het 
aantal parkeerplaatsen fors wordt verminderd 
moeten we tegelijkertijd een alternatief hebben. 
Dit moet eerst klaar voordat het plein op de 
schop gaat. Er kan tijdelijk een parkeerterrein 
gemaakt worden op het Stork-terrein. 
Bouma vond het een goed idee, dat een oud plan 
weer uit de kast gehaald werd om bij het begin 
van de Parkstraat een parkeerterrein te maken. 
Ook moet gedacht worden aan het terrein achter 
de Super. 
De verblijfsfunktie van het plein moet weer op 
de eerste plaats komen. Het betreft hier een 
principe plan dat nader uitgewerkt moet 
worden. Herberg 'Oer 't Hout' zou bij de 
uitvoering van de plannen betrokken moeten 
worden. 
S. Bouma (VVD) wilde nu doorpakken en kon 
zich goed vinden in het voorgestelde plan. Hij 
was verbaasd dat er nog bezwaren kwamen van 
mensa' die mee konden praten bij de 
gelegenheid tot inspraak. Voor 'Oer 't Hout' 
moeten we een oplossing vinden. Met het 
aangeven van een goede route moet voorkomen 
worden dat er overlast voor' omwonenden 
ontstaat. 
Het is nog steeds "het plein van ik", het algemeen 
belang moet boven het individuele belang gaan. 
A. Breeuwsma (CDA) was verbaasd over de 
stapel brieven van mensen die bezwaar maken. 
Er zal toch wel iets geregeld moeten worden. Je 
kunt het plan er wel proberen door te drukken 
maar er zal toch wel gepraat moeten worden. 
Breeuwsma vond de kosten van 8 ton absurd 
hoog. Hij zag de mogelijkheid om dit plan te 
financieren niet. „Het kan tot gevolg hebben dat 
we de Onroerend Goedbelasting moeten 
verhogen", aldus Breeuwsma. 
J. v.d. Baan (FNP) was tevreden met het 
inrichtingsvoorstel. „We wisten van te voren dat 
het nooit een ideaal geheel zal worden". Men zal 
tot een compromis moeten komen. 
Er is een brede inspraak geweest die blijkbaar 
niet goed opgepakt is gezien de bezwaren 
achteraf. " 
De inspraak met de jeugdherberg had beter 
gekund. Er zal nog eens gesproken moeten 
worden met de omwonenden. Hij heeft hoop dat 
omwonehden goed in de gaten houden dat er wel 
eens wat water bij de wijn gedaan moet worden. 
Wethouder D. Aukes (VVD) zei dat er een 
principe keuze gemaakt moet worden op een 
globaal plan waarvan de uitwerking nog aan de 
orde komt. 
Burgemeester B.G. Holtrop had een gevoel van 
teleurstelling dat "het plein van ik" nog steeds 
opgeld deed. 
Bij het plein gaat het erom een deelbelang 
ondergeschikt te maken aan het algemeen 

was. Bakker wordt nu gekonfrenteerd met een 
geheel uitgewerkt plan. 
A.P. Oosterhof (VVD) was het eens met de 
vorige sprekers, het overleg met Bakker is erg 
summier geweest. 
Wethouder mevr. D. Aukes (VVD) meende dat 
de plannen nogal wat betekenen, nl. een danige 
ingreep in het landschap. 
Zij was het eens met de raadsleden, dat de 
problemen waartegen de bewoners van de 
Citadel met sukses protesteerden nu bij de fam. 
Bakker zijn komen te liggen. 
Er is wel gesproken met Bakker en met 
Rijkswaterstaat. De heer Bakker zal zijn 
toekomstplannen ook nog eens goed op een rij 
moeten zetten. 
Aan de wens van de raad om de Burstumerdyk 
via ' een westelijke buis van het aquadukt te 
leiden, zit een financieel plaatje. Hierover zal op 
korte termijn duidelijkheid komen. 
In tweede termijn waren de raadsleden Renia 
(PvdA) en Oosterhof (VVD) blij met de 
toezegging, dat er met Bakker gsproken zal 
worden. 
A. Breeuwsma (VVD) dacht daar anders over. 
Hij wou een toezegging voor een mogelijkheid 
tot verblijfsverplaatsing of schadevergoeding 
voor Bakker. De toezeggingen van de wethouder 
zeiden hem niets. 
J. v.d. Baan (FNP) meende dat de wethouder 
aan de feiten voorbij ging. 
Toegezegd was dat de gemeente naar Bakker toe 
het initiatief zou nemen. Dit is nooit gebeurd. 
Bakker is duidelijk het slachtoffer van de ti  
plannen. 
Wethouder D. Aukes (VVD) zei dat er globaal 
met Bakker gesproken is. Er zal zoveel mogelijk 
tegemoet gekomen worden aan de problemen en 
wensen, maar niet iedereen zullen we met 100% 
tegemoet kunnen komen. 
Harde toezeggingen of financiële, garanties 
kunnen wij niet geven, zei mevr. Aukes. Via art. 
49 van de wet Ruimtelijke Ordening kan Bakker 
een schadeclaim indienen. 

ifirswetereteret---wasj 
bikkelhard geweest, het was slikken of stikken. 
Het kollege vond de Rijksweg echter van groot 
belang. 
A. Breeuwsma (CDA) kwam met een voorstel 
dat de gracht langs de begraafplaats niet smaller 
mocht worden waardoor het tracé van de weg bij 
Bakker iets verlegd moet worden. Dit zou 
inhouden dat de weg daar zonder verplaatsing 
van de woning van Bakker niet aangelegd kan 
worden. 
Tevens stelde hij voor dat er een mini-rotonde 
aangelegd moet worden in de Boarnsterdyk voor 
de woning van Bakker. Volgens wethouder 
Aukes zal er aan de gracht niets veranderen. 
Voor de minirotonde is geen ruimte. Wel zal er 
een verkeersveilige aansluiting gezocht worden. 
Het voorstel kon derhalve geen steun van het 
kollege krijgen. Het voorstel van Breeuwsma 
werd met de 3 stemmen voor van het CDA 
verworpen. 

TOILETTENACCOMMODATIE KAN 
UITGEBREID WORDEN 
De raad was verheugd over de oplossing die 
gevonden is voor de utibreiding van de 
toiletaccommodatie voor toeristen in Grou. Op 
korte termijn zal het gebouw   bij het Theehuis 
uitgebreid worden alsmede zemoderniseerr' 
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belang. Bij de vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen moet men zich afvragen of er 
steeds een buiging voor de auto gemaakt moet 
worden. Op een afstand van een paar honderd 
meter is er een alternatief aanwezig. Het Stork-
terrein kan op korte termijn gereed gemaakt 
worden. Parkeren voor winkelen blijft mogelijk. 
Bij langer verblijf moet de auto Weggebracht 
worden. Bij het korte parkeren ontkom je niet 
aan een parkeermeter, meende Holtrop. Bij een 
blauwe zone is de politie niet bereid te 
controleren en bekeuringen te geven. Het gaat 
om ca. 30 â 35 parkeerplaatsen die je weghaalt 
en waarvoor er op het Stork-terreip genoeg 
alternatief voor handen is. Het college zal nog 
met een financieel plan bij de raad komen. 
Holtrop zei een overleg toe met de indieners van 
een bezwaarschrift om te proberen tot elkaar te 
komen. 

.• 
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Einde van tekort openbare 
toiletten in Grou in zicht 

GROU - Het tekort aan openbare wc's en douches voor watersport-
toeristen in Grou wordt vermoedelijk nog dit jaar opgelost. Het college 
van Boarnsterhirn wil haast maken met de bouw van in totaal twintig 
douches, twaalf toiletten en twee urinoirs. De meeste daarvan komen 
in het huidige sanitaire gebouw aan de Meersweg, zo willen burgemees- 
ter en wethouders. • 

Grou kampt al jaren met een tekort aan sanitaire voorzieningen. Een 
onlangs gepubliceerd toerisme-onderzoek toonde aan dat watersporters 
de voorzieningen -in Grou zo gebrekkig vinden, dat ze graag extra 
vaarkilometers maken om comfortabel te kunnen retireren in Jirn-
sum. 

Als oplossing lagen uitbreiding en vernieuwing van de bestaande 
douches en toiletten bij de gemeentesteigers aan de Meersweg voor de 
hand. De bootjesmensen hebben op die plek nu de beschikking over één 
douche, twee toiletten en twee urinoirs. Op zomerse dagen doen de 
opvarenden van tussen de tweehOnderd en driehonderd boten de ha-
ven plus toiletten aan. 

Het college stelde al eerder voor om het sanitair op die plek te 
verbeteren, maar de raad stribbelde tegen, onder meer omdat de be-
heerder van de accommodatie, Marc van der Valk, in een schip naast 
het toilethuis wilde wonen. De beheerder heeft inmiddels te kennen 
gegeven ook wel elders te willen wonen. 

Het college is nu van plan om aan de Meersweg acht douches, drie 
wc's en twee urinoirs voor de heren te bouwen, en acht douches en vijf 
wc's voor de dames. In een opslagloods aan 'de Kerkstraat zouden bo-
vendien twee douches en twee we 's voor de heren moeten komen, en 
een zelfde aantal voor de dames. Het college moet nog uitrekenen wat 
de kosten van het plan zijn. 	  _ _ 

Grou-De noodbrug, die nu nog over de Rjochte Grou te Grou ligt, gaat binnenkort verdwijnen. Er zal een autobrug gebouwd warden en geen fietsbrug 
zoals eerder in de planning stond Een autobrug is wel aanmerkelijk duurder dan een fietsbrug, nl. f850.000,- tegen f290.000,-. 
De handtekeningactie van de bewoners ten noorden van Grou is dus niet voor niets geweest. 

, Foto: Autobrug over Rjochte Grou. 

Kofje konsert fan it 
Grouster Mingd koar 
Grou-Al fan& forline simmer is it Grouster 
Koar, ander lieding fan dirigent Veninga 
dwaande, mei de tarissing fan in kofje konsert, 
dat holden wurde sil op sneintemiddei 27 
jannewaris yn de Formanje te Grou. 
brok is der wurke oan in forskaat fan lieten dy't, 
sa kin men it wol stelle, in ynternasjonaal 
karakter drage, fan de meast átien rinnende 
komponisten. Sa sille bgl. inkele lieten fan 
Richard Rodgers át de 'Sound of Musik' en 
'Oklahoma', benammen de jongerein oan-
sprekke. 
Ek de eigen Fryske lieten krije har gerak en wol 
yn in hiele moaije bewurking. Oan dit konsert 
wurkje fierders mei: Ype van der Werf, piano en 
Jaqueline Ebbers, fluit.. 
Leafhabbers fan koarmesyk moatte dizze middei 
grif net forsitte. 

Fietsbrug definitief van de .1áa/ii.c)  



Grou-Vrijdag en zaterdag 1 en 2 februari vorige week stond de NJHC-vlag op 
de toren van de Sint Piterkerk te Grou. 
Na nagenoeg 33 jaar nam het echtpaar De Weerd afscheid als direkteur van de 
herberg 'Oer 't Hout' te Grou. 
33 Jaar waar het echtpaar De Weerd met genoegen aan terugdenkt. Begonnen 
EI een oude primitieve jeugdherberg accommodatie met een aantal van 5.000 
overnachtingen per jaar besloten ze hun carrière in een groot modern gebouw 
met een totaal van ruim 37.000 overnachtingen per jaar. 
In al die jaren heeft het echtpaar De Weerd vele vrienden gekregen. Vanwege 
de al door het Stichtingsbestuur verwachte grote toeloop waren er twee 
recepties georganiseerd. 
De verwachtingen werden niet teleurgesteld. Beide middagen was er een grote 
toeloop om het echtpaar De Weerd de hand te drukken. Het echtpaar De 
Weerd werd op 1 maart 1958 benoemd uit ruim 50 sollicitanten als opvolger 
van het echtpaar Schokker. Om 1 uur vrijdagmiddag werd het echtpaar De 
Weerd met de fraaie Humbolt auto van Sj. de Jong van huis gehaald. Met de 

I auto werd een rondrit gemaakt langs alle plaatsen waar vroeger nieuwbouw 
van de jeugdherberg gedacht was. De Minne Finne, de Blikpoile en Graalda, 
op al deze plaatsen werd even gestopt en werden er herinneringen opgehaald. 

Dinsdag 5 februari 1991 

!Echtpaar De Weerd nam afscheid van 
Herberg 'Oer 't Hout' te Grou 

Toen het echtpaar De Weerd in Grou benoemd 
was moest in de zomermaanden leiding gegeven 
worden aan de jeugdherberg en 's winters 
wanneer het gebouw dienst deed als dorpshuis 
moest leiding gegeven wórden aan het 
jemdwerk. Later toen het jeugdherbergwerk 
steeds meer toenam werd het dorpshuiswerk ook 
s-anwege de kosten afgestoten. 
De jeugdherberg van Grou is een z.g. 
zelfstandige stichting welke aangesloten is bij de 
NJHC. 	• 
Men kan hier zelf de beslissingen nemen maar de 
herberg moet voldoen aan de voorwaarden van 
de NJHC. 
Voorzitter D. Bakker, al vanaf de oprichting 
bestuurslid, haalde verschillende herinneringen 
op. Hij noemde het de • verdienste van het 
trerreentebestuur alle subsidiegevers op één rij te 
kenntettWbouw op de huidige plaag 
tamelijk te maken. 
Vele bekende gasten verbleven in de herberg. Hij 

noemde o.m-. Karin Kania, Ben v.d. Burg en nog 
vele andere schaatsers. Ook bijzonder goede 
herinneringen bewaart men aan de overnachtin-
gen van de Maastrichter Staar. 
Bijzonder is ook de week dat de methielschool 
uit Amsterdam een week in Grou verblijft. 
Direkt staat er dan een schoolklas uit Grou klaar 
om de hele week met deze zwaar gehandicapte 
kinderen op te trekken, dat kan alleen in Grou. 
Van de ook aanwezige schoolleiding vernamen 
we dat er nu al reikhalzend naar deze week, half 
maart, wordt uitgekeken. 
Bakker bood het echtpaar De Weerd een 
videorecorder aan, zodat ze de film die van hun 
afscheid gemaakt is kunnen bekijken. Tevens 
was er door de kunstenaar Gerrit Ris uit Smalle 
Ee een litho van de herberg gemaakt, waarvan zij 
de eerste afdruk kregen aangeboden.  
De heer T: AppefinatMri de NJHC bdód hadst 
goede woorden en bloemen een reis naar 
Engeland aan. 

De nieuwe direkteur K. Leystra zei, dat een van 
de regels van De Weerd mee gezorgd heeft voor 
de goede sfeer in de herberg. „Vrijheid is best, 
maar die moet ook voor anderen gelden". Dit 
gold ook nu nog steeds in de herberg, ook ten 
aanzien van de groep asielzoekers die regelmatig 
verblijft in de herberg. Leystra is reeds bijna 13 
jaar werkzaam bij de herberg, eerst als 
hoofdassistent/groepsleider en later adjunct 
direkteur. Leystra kon bekend maken dat als 
adjunct direkteur de heer M. de Weerd benoemd 
was, zodat de naam De Weerd niet verloren gaat 
voor de herberg. 

Eén van de beste vrienden van het echtpaar De 
Weerd, de heer van Leuveren uit Baarn had 
uitgerekend dat in de 33 jaar het aantal 
overnachtingen in de herberg groter was dan het 
aantal inwoners van Friesland. Hij schatte het 
bedrag dat door de herberg en haar bezoekers 
jaarlijks in Grou wordt besteed op ca 11/2  miljoen 
gulden. Het was voor hem onbegrijpelijk dat een 
gemeentebestuur door het weghalen van een 
groot deel van de parkeerplaatsen bezig is met 
het slachten van de gouden kip. Alle 
middenstanders zouden voor een parkeerplaats 
voor de herberg moeten zorgen. 
De heer K. de Weerd zei tot slot de 33 jaar graag 
nog een keer te willen overdoen, hij stond er 
volledig achter wat er in de 33 jaar is gedaan. Dat 
hij dit werk kon doen kwam mede door de meer 
dan 100% inzet van zijn vrouw, die ondanks haar 
handicap kon blijven meewerken. 
Zaterdags was er ook grote belangstelling. Ook 
vanuit Duitsland waren hele groepen, o.a. 33 uit 
Wuppertal, naar Grou gekomen voor het 
afscheid van het echtpaar De Weerd. Verder veel 
afgevaardigden van scholen, zeilinstructeurs en 
oud zeilinstructeurs verenigd in de vereniging 
'De Schuymers', leveranciers en vele vrienden en 
collega's van de fam. De Weerd. 
Reeds 14 jaar komt de groep uit Wuppertal 
zeilen in Grou. 14 Prachtige jaren, zei de heer 
Siebenbiedel. Eerst wist niemand waar Grou lag 
maar nu is dat een begrip bij velen in Wuppertal. 
De heer Hokwerda sprak namens het Nassau 
College te Heerenveen. Vele jaren is mevr. De 
Weerd bestuurslid geweest. De heer Hokwerda 
zei grote steun van mevr. De Weerd te hebben 
gehad toen het college in een diep dal zat waar 
het uit getild moest worden. Oudere collega's 
van het Nassau college hadden nog steeds 
bewondering voor haar, waar anderen afhaakten 
ging zij door. 
Zaterdagavond was er een feestavond waarbij 
vele vaste gasten, de buren en vele relaties 
aanwezig waren. 
Met de gezellige muziek van Jan Bult werd er tot 
in de kleine uurtjes gedanst. 

1 



FEBRUARI 1991 FOAR DE FROU 

Stjoer ás net by Dokkum om mar jou ás de autobrége werom 

Plattelánsfroulju yn aksje foar de 
, autobrège yn 'e Leechlánsdyk 1y Grou 

, y Aukes, seach goed yn 'e tiid 
foarát mei har sizzen dat der yn 
'e takomst in wengebiet projek-
tearre is oan 'e oare kant fan 'e 
brége fan 'e Grouster kant 6f 
sjoen. Regearje is foarátsjen. 

De stimming rein geunstich 6f 
\foei-  de striders foar de autobré 
lge. Mei tsien foar en sán tsjin-
stimmers kaam it átstel der 
roch:- in autobrége yn 'e Leech-
ánsdyk. It krewearjen fan 'e plat-
elánsfroulju hat net fergees 
iifest. 

Rigtje de Groot 

De scherpste afkeuring valt te 
verdragen, indien men voelt dat 
hij die afkeurt liever zou prijzen. 
Marie von Ebner-Eschenbach 

Vooruitlopend op een echte vaste oeververbinding, waarmee de bewoners van It Eilán te Goëngahuizen aan het ijveren zijn, heeft men zaterdag een 
houten plankier over het ijs gelegd De trekschouw en de pont konden niet meer door het ijs komen. 
tondag was het ijs al zo sterk dat men kinderen van boeren Romkema en Huisman en Irma Spoelstra het al waagden naast dè planken te lopen. 

Geen overeenstemming met omwonenden 
over herinrichting Halbertsma'splein/ 
Raadhuisstraat 
Grou-Vorige week is door het kollege van 
B&W een gesprek gevoerd met de omwonen-
den van It Grien over hun bezwaren tegen de 
herinrichting van het plein. 
Daarvoor is er al een gesprek geweest met het 
bestuur van de stichting 'Oer 't Hout' te Grou. 
Deze zijn bijzonder ongelukkig met het 
geringe aantal parkeerplaatsen (18) op het 
plein. 
Men voorziet vooral bij het brengen en halen 
van zeilkursisten een groot gebrek aan 
parkeerplaatsen. Het bestuur heeft er 
nogmaals op aangedrongen om tenminste 3 
rijen van 9 parkeerplaatsen te maken. Ook het 
bestuur van de GWHI heeft hierop 
aangedrongen. Er viel echter niet meer te 
praten, alleen in de marges kon nog iets 
veranderd worden, daar de raad in de 
vergadering van 15 januari het inrichtings-
plan had vastgesteld. 
Ook met een beperking van de parkeertijd tot 1 
uur kan de herberg niet uit de voeten. Haar 
gasten met brengers hebben langer dan 1 uur 
werk alvorens de auto weer weg kan. Het 
bestuur vreest dat de parkeeroverlast voor de 
Baai en omgeving Kade sterk zal toenemen 
wanneer men de auto op het plein niet kwijt kan. 
Ook de omwonenden zijn niet gelukkig met het 
geringe aantal parkeerplaatsen. Zij waren het er 
niet mee eens dat de muziektent afgebroken 
moet worden om plaats te maken voor een 
modern podium, terwijl ze het achteruit moeten 

vut, het bezorgend verkeer in de 

Raadhuisstraat erg gevaarlijk vinden. Betreurd 
wordt dat men niet meer rond kan rijden. 
Men mag zich afvragen voor wie het plein op 
deze manier ingedeeld windt. Nagenoeg alle 
omwonenden, herberg 'Oer 't Hout' en de 
GWHI zijn het er over rens dat het aantal 
parkeerplaatsen te veel WOU t teruggebracht, n.L 
van ca. 60 naar 24 totaal. 
Het herbergbestuur heeft inmiddels juridische 
hulp genomen om bezwaai te maken tegen de 
inrichting van het plein. 

Doorrijden na een 
aanrijding te Wergea 

 

Wergea-De ijspret kan niet ( p maar toch... " 
In Wergea is afgelopen wi dagmiddag tussen 
15.00- en 19.30 uur eet geparkeerde auto 
aangereden door vermoedikijk een deelnemer 
aan een schaatstocht. De auto stond namelijk in 
de Weinmakker te Wergr a waar vele auto's, 
waren geparkeerd van enfin isiaste en sportieve 
tourrijders. Deze heeft echter bij het wegrijden 
een bruine Opel Ascona itugereden en dit niet 
even op een of andere manie! (b.v. briefje achter 
de ruit) aan de eigenaar kom weten. Dit is nu 
weer minder sportief. 
Wanneer er getuigen zijn die willen helpen om 
de gedupeerde schadelgh te kunnen stellen, 
worden zij verzocht de 'ditje te bellen, tel. 
05662-2222. 

 

SINT PITERNIJS 
Grou-Op tongersdeitemoarn waard der by de dr. Eeltsje Halbertsmaskoalle troch de post in hiele 
grutte doaze besoarge. It wie foar de post in hiele toer om de doaze yn skoalle te krijen. De beukers 
seagen mar nuver op. Mar de ferrassing wie grut doe't samar ynienen Swarte Pyt át de doaze knapen 
kaam. Ek op de oare basisskoallen yn Grou rekken de berntsjes optein doe't Swarte Pyt samar 
ynienen ferskynde. 
Sint Piter hat Swarte Pyt letterlik foarát stjoerd nei Grou ta. Freed reizget Swarte Pyt Sint Piter 
temjitte en sneontemoarn sille Sint Piter en Swarte Pyt dan om 10.30 oeré by de Kade oankomme, as 
fis en waar dit talitte. It is no al átsluten dat Sint Piter mei de boat komt. Dat Sint Piter hat al skreaun 
dat hy en Swarte Pyt oan it oefenjen soene op redens. It probleem wie allinne dat der yn Spanje gjin ijs 
leit. Swarte Pyt, dy't al in deimannich yn Grou is, is al op redens sjoen. Op in tsjustere jftn skarrele hy 
op it lytse iisbaantsje om. 
Soene se op redens oankomme? Sneon sille wy it sjen. 

De ftntfangst troch de boargemaster is lykas wenst wer op It Grien. Alle jierren komt dérby lykwols in 

De fietsbrug in Grou. 

Plattelánsfroulju it it Grouster 	en Leechlán, lid fan 'e 
eddieling Grou fan it Bán, ha tige warber west om in autobrége 
yn 'e Leechlánsdyk te krijen. Ferline jier is de brége át 'e Leech-
lánsdyk helle. De grutte skippen laden mei sán, dat brákt wurde 
moat foar de ferdábeling fan 'e rykswei Ljouwert-Hearrenfean" 
koene net troch it brégehaad. Sadwaande waard de brége me1  
haden fan it plak helle. Der is in tydlike fytspontbrége foar yn 
plak kaam. Der wurde no risselwaasjes makke om op it plak wei 
in brége te krijen. Wat sil it wurde: in fytsbrége of in brége foa 
persoaneauto's. Swier ferkear kin omride by it yndustryterrek; 
Biensma láns. Sadwaande hat de Stasjonswei te Grou win lés<' 
fan swier ferkear. 

Op 'e gemeenteriedsgearkom-
ste yn desimber wiene de stim-
men staakt. Der moast noch in 
gearkomste komme om tít te 
meitsjen wat der komme sil. In 
lid fan 'e plattelánsfroulju át it 
Leechlán hearde de átslach fan 
'e brègestimmerij op 'e Boarn-
sterstim, de lokale omrop yn dy 
omkriten. Har harsens begongen 
doe goed te wurkjen. Altyd hie 
hja tocht dat der neat mear te 
feroarjen wie mei de oanlis fan 'e 
fytsbrége. Mar dat die bliken 
oars te wézen. Hja kaam fuorten-
daliks yn aksje. Mei oare froulju 
skilje. 

„Efter de brège wenje net sa 
folie minsken dy't belang by in 
autobrége hawwe". Dat sizzen 
fan 'e boargemaster makke dat it 
hier fan somlike minsken yn it 
Leechlán rjocht oerein stean 
gong. Fansels, dér efter dy brége  

leit it plattelán fan 'e gemeente s' 
Boarnsterhim, hjir en dér stiet in ti 
pleats of in luis, de minsken dy't 
dér wenje bongelje der mar wat 0  
by. 

Ek oare doarpen fan Boarn-s 
sterhim kamen yn ferset. Fan 
Warten, Wergea, Idaard/Aegum' 
krigen de bestjoeren fan pleatslik 
belang berjocht fan 'e froulju it it 
Leechlán. Sa begong it baltsje te 
róljen. Op 'e gearkomste fan 'e 
plattelánsfroulju leine listen. Dér 
koene de froulju har hantekening 
sette foar de autobrége. Mear 
hantekeningen kamen der troch 
tadwaan fan 'e plattelánsfroulju 
en de bestjoeren fan 'e pleatslike 
belangen. 

• 
ten fan 'e froulju hat foar de 

gemeenteriedsgearkomste de 
hantekeningen, dy't allegearre 
opplakt wiene op in grut span- 

kleed, oan 'e boargemaster oan-
been. Hja hie ek noch in span-
doek mei as opskrift: 
Stjoer ás net by Dokkum om 
mar jou ás de autobrége werom. 

It is foar de minsken, dy't yn 'e 
kontrijen etter de brége wenje 
noch al wat omriden. Hja geane 
dan by it yndustryterrein láns oer 
de nije brége dy't dér makke is. 
Sa de Stasjonswei láns nei Grou 
ta. Van der Baan hie títrekkene 
dat it mei bern nei skoalle brin-
gen 2.400 kilometer it jier omri-
den is. Al dy kilometers ekstra is 
noch al wat yn jild en oan it mil-
jeu moatte jo ek tinke. De publike 
tribune siet fol mei folk it it 
Leech- en Hoflán en de doarpen 
fan Boarnsterhim dy't mei stri-
den. Foar en tsjin waard nochris 
tsjin elkoar ófweage. Us wethál-
dster fan romtlike oardening, Di- 



Gas-produktie test op "Biensm 
Oan de Fries en Friesinne 

ADAM en SYTSKE 
op Sytebarren ander Grou 

Fen herten lok! rop 'k jimme ta 
Mei 't greate foarrjocht dat jimm' ha. 
De boer waerd acht en tachtich fier; 
Fen lazen bringt gfin ien 't sa fier. 
En den noch soun, goed by 't ferstan, 
Noch baes yn hfis en- op it ld n, 
Mei bern en berrisbern alles goed 
Mei iten, drinken nea gfin noed• 
Sa 'n lok mei mar in ink'le barre 
Fen hwa't de libbenssé bifarre 
Dochs hoopje 'k dat 'k takomme fier 
Op nij wer ha mei 't great plesier, 
Dat 'k jimme in lokwinsk bringe mei 
En 't den noch is as hjad de dei 

April '89 	Jimme freun, Helfrich. 

Oan Lykle en Minke 
Wier 't woansdei tige feest by Jimme, 
Wier 't do de jierdei fan de frou. 
Ik dielde er yn mei hert en siele, 
Al wenje ik den ek net to Grou. 
En waerd hja nou al seis e2; serdch (66), 
Gjin minske het er tsjin, tinkt my, 
Lit hja dy seizen kopketom'ije (99), 
Ik winksje 't en wier 'r graech by. 

En nimme jimme nou mei Maeije rést, 
En bliuw jimme net boer en boerinne, 
Elk wit, jimme hawwe't "emeritaer. 
Sa goed as 'n domeny fortsjinne. 
Bljuw lang yen' libjen mei elkoar 
En ta in seine for in oar. 

Earnewdlci ED. Helfrich. 

Boppesteande rymstikken fán ik yn it Friesch 
Volksblad fan resp. 28-41889 en 17-11-
1889. 
Sy stienen ánder de rubryk "Advertentiën" 
en wienen fan de hán fan Freark Helfrich, 
alias „de duvel fan Earnewáld". Hy wie 
potskipper en reizge as sadanich de omkriten 
fan Earnewáld 6f. 
Dat er ek goed mei de pinne omgean koe, 
docht wol bliken át de boppesteande 
lokwinsken-op-ryrn. 
Myn fraach is no: is der ek immen, dy 't sizze 
kin, wa 't Adam en Sytske en Lykle en 
Minke wienen? 
Faaks binne der noch neisieten yn wêzen. 

Douwe Franke, 
/7- jo 5/ De Yp 80, 9251 NB Burgum, 

til. 05116-3884. 

Bakker Bouma in andere handen... 
Grou-In Grou en wijde omgeving is generatie op generatie opgegroeid in de 
vaststaande wetenschap dat er achter de toonbank van de bakkerij in de 
Parkstraat een Bouma staat. Dat begon al in 1869, toen Bartele Jentje Bouma 
koper werd van "eene huizinge en erve met bleekveld, staande en gelegen bij 
de nieuwe draaibrug te Grouw". Daar ontstak hij voor het eerst het vuur van 
een oven, waarna zijn brood, koek en andere lekkernijen al snel gretig aftrek 
vonden in Grou en omliggende dorpen. Maar behalve als bekwaam bakker, 
was hij ook aktief in tal van belangenorganisaties. De kroon op zijn bestuurlijk 
werk was zijn benoeming in 1897 tot Hofleverancier. Een titel die van vader 
op zoon werd doorgegeven. 
In 1917 neemt zoon Rintje het bedrijf over. 
Naast de bakkersactiviteiten was Rintje aktief 
voor het korps en koor. Diens zoon Bartele 
Jentje heeft een aardje naar zijn grootvaartje. Hij AFSCHEID IN STIJL 
wordt bestuurslid van zowel de Provinciale als Als blijk van waardering voor het jarenlange 
Je algemene Nederlandse Bakkersbond en is tot vertrouwen wil Reinder Bouma in stijl afscheid 
1967 wethouder van de gemeente Idaarderadeel. nemen. 
In dat jaar volgt zijn zoon Reinder, de huidige Drie recepten, welke gedurende vier generaties 
bakker, hem op. De geschiedenis herhaalt zich, Bouma stand hebben gehouden, worden u voor 
want deze vinden we, behalve in de bakkerij, ouderwetse prijzen aangeboden. 
ook in diverse branchebesturen. 	 Piet Hein en zijn vrouw Djoke de Vries vinden 
En nu, juni 1991, komt daar een einde aan. het, na ruim 17 jaar ervaring in Berlikum, een 
Wegens gezondheidsredenen moet Reinder het uitdaging om deze bakkerij voort te zetten. 
vuur onder de Bouma-oven doven. Dat wordt Het reeds 10 jaar lange lidmaatschap van het 
dus even wennen - geen Bouma meer achter de "Echte Bakkers" gilde is een bewijs van de 
toonbank. Hij dankt u bij deze voor bijna 122 bakkerskwaliteiten van Piet Hein de Vries. 
jaar vertrouwen in de bakkerskunst van de Na een kleine aanpassing volgt donderdag 27 
Bouma's en beveelt de nieuwe bakker van harte juni DE FEESTELIJKE OPENING. 

Grou-De gasput op het industrieterrein 
"Biensma" is inmiddels voltooid. De boortoren 
is in de vorige week ontmanteld en is c.q. wordt 
nu afgevoerd. 
Deze week worden de voorbereidingen getroffen 
voor een gasproduktietest. Chevron heeft wel het 
sterke vermoeden dat er gas aanwezig is, maar 
wil dat graag bevestigd zien door de put op proef 
te laten produceren. Het gas wordt dan verbrand 
over de fakkel, die even ten noorden van het 
eigenlijke boorterrein staat opgesteld. Als alles 
volgens plan verloopt, zal tegen het eind van de 
week voor het eerst gas worden "af-gefakkeld". 
Dit affakkelen zal alleen overdag plaatsvinden 
en kan een vlam opleveren van zo'n 5 á 10 meter 
lang. Gevaar voor de omgeving van het 
boorterrein brengt dat niet met zich mee. Het is 
echter wel zaak, dat eventuele belangstellenden 
zich, voor de veiligheid, niet binnen het hekwerk 
om het terrein begeven en op eerbiedige afstand 
van de fakkel zelf blijven. 
De gehele gasproduktietest zal ongeveer 4 á 5 
dagen duren. 	  

rtuur ligplaatsen 
in. Boarnsterhim 
fórs omhoog 

GROU - Boarnsterhim-  vraagt 
volgend jaar van pleziervaarders 
aanzienlijk meer geld voor het 
hureii van een gemeentelijke lig-
plaats. Burgemeester en wethou-
ders hebben voorgesteld de huren 
met gemiddeld 46 procent te ver-
hogen. 

De tarieven voor de circa 150 
vaste ligplaatsen zijn, als de verho-
ging doorgaat, ongeveer even hoog 
als de prijzen die ondernemers in 
rekening brengen. Boarnsterhim 
int momenteel jaarlijks f38.400 
aan liggelden. De verhoging 
brengt volgend jaar naar verwach-
ting J' 18.000 extra in de gemeente-
lijke geldla. De verhoging geldt 
niet voor de huur van-een plaats 
aan de ligoevers. De prijzen daar-
voor lagen al redelijk op niveau. 

De tarieven voor een ligplaats 
aan de westzijde van de Griene 
Brége in de Groundaam blijven 
overigens gelijk. 'Gezien het socia-
le karakter' wil het college die 
handhaven op ƒ 61,05 per jaar. 

bij u aan. 



Rozenkwekerij "Lyts Toetsma", 
een bloeiende zaak 	'9/  27(t 

Iedere kweker heett zijn eigen kaartje en 
veilingnummer. Zo kan gezien worden van wie 
de bloemen komen. 
"Ik heb een eigen kaartje laten maken", zo zegt 
Idzerda, dan kunnen ze mij er direct uit. 
Je moet echt waken over kwaliteit, dat is heel 
belangrijk want het ziet zwart van de 
keurmeesters tijdens de veiling. 
Feilloos op de veiling is het devies van Johannes 
Idzerda. 
Aan uitbreiding wordt nog niet gedacht, doch er 
is mogelijkheid tot uitbreiden van zo'n 5 á 6000 
rozenstruiken. 
De machinerie wordt door Idzerda zelf 
onderhouden en nagekeken en is voor een groot 
deel door hem zelf gemaakt. "Dat heb ik toch 
nog overgehouden van m'n technische op-
leiding". 
Nog een tip van de kweker aan de konsument: 
„Snij rozen zo scheef mogelijk af en omdoe ze 
van de onderste bladeren. Doe ze liefst in een 
glazen (doorzichtige) pot. Dan kan men het 
waterpeil in de gaten houden". "Want zo zegt 
Idzerda, rozen zijn heel dorstige bloemen". 
En degene die eens langs wil komen, is van harte 
welkom op de kwekerij. 

3 

schoner en het onkruid gaat daar niet zo 
gemakkelijk door. 
In Tijnje, daarentegen is de grond veel zanderiger 
en is het water, als het flink heeft geregend, zo 
weer weg. Daarom staan de lelies dáár. 
Rozen hebben hele vruchtbare grond nodig, die 
hier in de buurt weer beter aardt". 
De 20.000 rozenstruiken moeten elke dag 
gepluist worden, d.w.z. het verwijderen van 
uitlopers, en de bijna bloeiende knoppen moeten 
op het land worden uitgeknipt. 
Zou dit in één van de schuren gedaan worden, 
dan is de roos té lang onderweg. Deze moet zo 
snel en fris mogelijk naar de veiling. 
"Als de roos geknipt wordt, is dat het begin van 
de afsterfprocedure en dat moet je zo lang 
mogelijk uitstellen. 
Planten zijn net als mensen en hebben op tijd 
eten en drinken nodig. Eerder had ik een 
waterkanon, maar dan krijgt de struik té veel 
water in té weinig tijd. Nu heb ik een 
druppelslang die de hele dag, dosering gewijs, 
water aanvoert". 
De zonen van Idzerda van 16, 13 en 9 jaar 
helpen alle drie mee in de vakantie, maar als die 
weer naar schobt gaan zal hij ze vast en zeker 
missen. De enige vaste kracht in het bedrijf is 
Mindert Hornstra uit Grou, die vier dagen werkt 
en één dag in de week naar de landbouwschool 
gaat. Als de rozen van het land komen moet er 
nog eens hard gewerkt worden. Eerst worden ze 
op (5) lengtes gesorteerd, dan worden ze netjes 
afgesneden en in bosjes van tien van elastiekje 
voorzien. 
Dan komen ze op een transportbaan om, op het 
eind in water van 4°C met een afgemeten 
dosering meststof, te worden gezet om ze daarna 
in de koeling te plaatsen. Deze koelcel heeft een 
temperatuur van 3°C om het groeiproces stil te 
zetten. 

Met de quotering in het vooruitzicht zag Idzerda 
de veehouderij niet zo erg zitten en dacht een 
plan uit om de grond zo goed mogelijk te 
benutten. 
„We zitten nu in het tweede snijjaar", zegt 
Idzerda, „en het hele gezin helpt massaal mee 
tijdens het spitsuur in de kwekerij". 
Trosrozen als Diadeem en Majolica worden 
gekweekt om in het hoog seizoen afgevoerd te 
worden naar de bloemenveiling in Aalsmeer. 
"We zijn heel erg seizoen gebonden en puur 
afhankelijk \In het weer. Vorig jaar hebben we 

Lutske Huisman haalt de 'dieven' uit de rozenstruiken. 

Grou-Aan de weg tussen Grou en Jirnsum, net over de spoorwegovergang, 
staat op een bordje duidelijk aangegeven "Rozenkwekerij Lyts Toetsma". 
Gelegen aan het Prinses Margrietkanaal onder het buurtschap Suorein. 
De kwekerij, die bestaat uit de eigenaar Johannes Idzerda en z'n echtgenote 
Sjoerdtje met hun drie zonen, heeft één vast werknemer in dienst. 
Verder werken schoonzus Lutske Huisman uit Grou en skoanmem menig vrij 
uurtje in het bedrijf. 
Acht jaar geleden kwam de familie aan het Suorein te wonen om de buorkerij 
van skoanmem over te nemen. 
Johannes Idzerda werkte toen bij Stork in Sneek en had een technische 
opleiding genoten. 

goed geboerd en dit jaar begon het langzaam, 
maar zeker niet slecht en het is nu weer volop 
bedrijvigheid". 
In Tijnje heeft Idzerda nog twee bunder land 
waarop hij lelies kweekt, puur om de bol. Deze 
worden gekopt om de bol te laten groeien. 
"De grond in Tijnje is niet te vergelijken met de 
grond hier, dat scheelt dag en nacht", zo zegt 
Idzerda. 
"Hier in de omgeving van Grou is de grond 
zwaar. Als het regent blijft het water staan en is er 
eigenlijk niet te werken. Daarom heb ik hier 
overal op de paden houtsnippers gegooid. Dat is 



Mini-rotonde Grou, zo goed als kLar 

Grou-De nieuwe mini-rotonde van Grou op de Stationsweg is zo goed als klaar. 
Alleen het stukje voetpad van de sporthal naar R.W. 32 moet nog worden betegeld. 
Met deze mini-rotonde doet men er verstandig aan de snelheid te verlagen. Hierdoor is het voor fietsers en • 
voetgangers veiliger om het kruispunt over te steken. Zoals op iedere mini-rotonde heeft het verkeer op de 
rotonde voorrang. Dit geldt niet voor fietsers en voetgangers. Zij gaan om de rotonde heen en moeten voorrang , 
verlenen aan het autoverkeer op de Stationswei, Oedsmawei en Tjallinga. 

9toil .9 I 

Prof Dr. Phillippus H. Breuker krijgt de oorkonde uit handen van Gedeputeerde Johanneke 
Liemburg. 

.Zc Dr. Joost Halbertsmaprijs tutgerëllet Grou-De driejaarlijkse provinciale prijs voor 
publikatie op het gebied van geschiedenis, 
taal- en literatuurwetenschap of sociale 
wetenschappen, de Dr. Joost Hiddes 
Halbertsmaprijs, is deze keer toegekend aan 
Prof. Dr. Phillippus H. Breuker uit Boazum. 
Br,,uker, hoofd van de vakgroep Letterkunde 
aan de Fryske Akademy en bijzonder 
hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de 

_ 

Rijksuniversiteit te Leiden heeft de prijs 
gekregen voor zijn proefschrift "It wurk fan 
Gysbert Japix", waarmee hij in 1989 is 
gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. De prijs die Breuker uit handen 
van Gedeputeerde drs. J. Liemburg kreeg, 
bestond uit een oorkonde en een geldbedrag 
van f4.000,-. 
Afgewisseld met optredens van het "Grouster 
Mirigdkoar" o.I.V. —.Tán Veninga, werd de 
beoordeling van het werk van de prijswinnaar 
besproken. Daarna sprak de winnaar een kort 
woord tot de ± 200 genodigden. Door de 
restauratiewerkzaamheden in de .St. Piterkerk 
werd voor deze keer uitgeweken naar de 
Doopsgezinde kerk in de Hoofdstraat. 
Prof, Breuker zei: „Sa'n priisátrikking háldt jo 
wol fan jo wurk óf' maar was wel blij met dit 
eerbetoon. 



, de Boarch 29 
stand gelegen ruime moderne middenwo-
v. en berging en vrij-achterom. 

itree, toilet met font., bergkast, meterkast, 
ner met dubbele beglazing, keuken. 
: 3 slaapkamers douche met toilet en vaste 
ste trap naar zolder met grote slaapkamer 
ite. 
in en om de woning, vrij uitzicht. 

iod wordt in overweging genomen. 
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Grouw, De Boarch 29. Ruime 
middenwoning op gunstige 
stand met berging en achterom. 
Id.: entree, toilet, bergkast, 
doorzonkamer, moderne witte 
keuken (diverse app.), berging. 
Verd.: 3 slaapkamers, badka-
mer, vaste trap naar zolder met 
grote slaapkamer en bergruim-
ten. Info: v.v. cv, vrijwel volledig 
v.v. dubb. beglazing. Aanvaar-
ding i.o. Vraagprijs ƒ119,500 
k.k. Tel. 05662 - 34303.  d.c..'e si 

LeouWarden. Rembrandtdwars- 

"De Marrekrite" eart 
Sjouke en Baukje van der Wijk 
Grou-Sjouke en Baukje van der Wijk fan Grou 
hawwe rom tsien jier de oanlisplakken fan "De 
Marrekrite" yn de trijehoek Grou-Earnewáld-
Drachten meand. Hja dienen dat sa krekt as wie 
it harren eigen tin. Neist "De Marrekrite" 
wurdearren ek de gebrákers fan de lisplakken dit 
wurk tige. As de famylje Van der Wijk klear mei 
it wurk, krigen hja faak in kopke kofje of in 
drankje oanbean. 
Koartlyn op 20 novimber krige "De Marrekrite".  
fan de "Freonen fan de Marrekrite" f 72.600,-
oanbean. Dit wie de opbringst fan de dit jier 
holden wimpel aksje By dizie gelegenheid 

rikte de foarsitter fan it rekreaasjeskip, mefrou 
Johanneke Liemburg, oan Sjoukje van der Wijk 
it Marrekrite-ereteken Ik Dit ereteken is in 
koperen skipshoarn mei ynskripsje en Sjoukje 
krige dizze ánderskieding om 't hy sjoen syn 
leeftiid mei it meanen fan de lisplakken opháldt. 
Frou Van der Wijk krige in moai bosk blommen. 
Yn syn tankwurd fertelde Sjoukje yn it koart syn 
libbensrin. It wurk foar "De Marrekrite" hawwe 
hja altiten mei nocht dien en neffens syn sizzen is 
99% fan de minsken goed en dy oare 1% moat jo 
sa no en dan efkes harje sa is hy fan betinken. 

Schrijve] Een kei van een kei bij politiebureau Grou 
Akkrum-In de 
november is Atze 
ziekenhuis te 
werd 88 jaar. 
Atze de Vries %1 
Akkrum en omgel—
artikelen "Beleven 
Deze artikelen schi 
het pseudoniem ' 
voornaam. Deze a 
mensen, voorname 
gewaardeerd. Rei 
daarvan een getuig 
Hij had een fabelac 
veel van wel + 80 

Door de B 
dagelijks ool 
dan stonden 
mensen te 
dichtgedraai 
kwam er eer 
Johannes Bc 
de buurt, vn 
wat vlees 
schipper, „VJ 
vlees gekoch 
„Smoor da 
bedoelende. 
begon tegen 
kaffer, dit ht 
wilt kopen, 
schelden. Ik 
ik je nog eer 
was inmiddt 
geworden, di 
afkwamen. ' 
duidelijk ma 
had bedoeld 
hebben. Ze 
en dit was in 
Toen ze de 
slager niets k 
had gevraag 
beschaamd d 

Grou-Ter gelegenheid van de opening van de 
uitbreiding van het politiebureau in Grou op 
29 november jl. is een grote steen geplaatst in 
de tuin van het buro. 
Deze steen is bij het graven van de zuidelijke 
bouwput van het aquaduct onder het Prinses 
Margrietkanaal bij Grou gevonden op 
ongeveer 10 meter diepte. 
De zwerfsteen heeft een gewicht van ca. 6500 
kg. Bij nader onderzoek bleek dat het gaat om 
een uit Finland afkomstige zogenaamde 
Rapakivi Graniet met grote ronde veldspaat 
kristallen tot 5 cm. doorsnee. Daarnaast bevat 
de steen nogal wat biotiet wat hem kwetsbaar 
maakt voor verwering. 
De aanwezigheid van een dergelijke steen in 
deze omgeving, maar nog veel meer de Finse 
herkomst, is buitengewoon zeldzaam. 
Enige meters onder de graniet lagen vele kleinere 
stenen die echter in hoofdzaak uit Zuid-Zweden 
afkomstig zijn. 
De reis van al die stenen heeft duizenden jaren 
geduurd. Ze zijn in de IJstijden, naar schatting 
200.000 jaren geleden -de Finse steen wellicht 
nog eerder- door het landgletsjerijs hier naar toe 
geschoven. Daarna zijn ze overgroeid met veen 
en is er zand overheen gespoeld of verstoven. 
Onder zand blijven de stenen gaaf, maar onder 
veen treedt verwering op bij stenen van een 
bepaalde samenstelling, zoals bij het gevonden 
exemplaar. 
De bijzonderheid van de steen en de vindplaats 
rechtvaardigen een mooie en opvallende plaats. 
Om die reden is de steen, ondersteund door 
kleinere reisgenoten in de tuin bij het 
politiebureau geplaatst. Ter accentuering van de 
plaats is een ketting met voetboei aan de steen 
bevestigd; het is een verwijzing naar de in 

ah 	alk 

vroegere tijden gebruikte ijzeren kogel bij 
misdadigers. 
Op korte termijn zal een bordje met gegevens bij 
de steen worden geplaatst.  
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