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40 jaar Oer 't Hout

De Oprichting
Op initiatief van de toenmalige burgemeester mr. C.N. Renken is in 1951 een
commissie opgericht, bestaande uit: ds. Meijer Drees (voorzitter), mevrouw BoumaJorna (le secretaresse), mevrouw F. Molenaar-de Hoo (2e secretaresse), D. Bakker
(penningmeester), J. Rottiné, M. Kroeze, F. Haltes, mevrouw S. Sjoerdsma, mevrouw
Halbertsma-Hylkema, G. Boorsma en J. Scheffer. Haar taak was te onderzoeken of het
voormalige verzorgingstehuis "It Aldmannehfis" aan de Gedempte Haven te Grou zich
leende voor de huisvesting van een jeugdherberg annex dorpshuis.
De notulen beginnen met een vergadering op 5 april 1951.
Deze vergadering werd bijgewoond door afgevaardigden van 22 verenigingen en stond
onder leiding van de heer J. Scheffer, Hoofd van de Openbare Lagere School.
In de beginperiode bleek het de commissie dat de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale
een watersportherberg in de zomermaanden in Grou niet gewenst achtte. Deze maakte
zich zorgen over het feit dat de jeugdherberg van Sneek dan te veel concurrentie zou
krijgen.
Het lukte de commissie uiteindelijk de NJHC te overtuigen van haar ongelijk.
In de vergadering van 3 oktober 1951 kon de voorzitter melden dat de NJHC zou
instaan voor f 20.000,-- in de vorm van een inventaris voor de jeugdherberg.
Er was nog f 34.000,-- nodig. Hier moest een lening voor worden afgesloten.
Na veel moeite lukte het de commissie f 35.000,-- te lenen. De firma Halbertsma NV
bood aan het nodige meubilair te leveren. Twee vergaderingen later moest dit aanbod
weer worden ingetrokken omdat Halbertsma NV geen meubilair meer vervaardigde. Er
zou nu korting op de materialen worden gegeven.
De caféhouders te Grou zagen de realisering van een dorpshuis met zorg tegemoet. Tezamen met enkele winkeliers maakten ze hun zorgen schriftelijk kenbaar en weigerden
donateur te worden van het dorpshuis.

Proefschip
In mei 1952 gaat de commissie de mogelijkheid onderzoeken om een varend woonverblijf van de Schippersschool uit Zwolle te huren. Het bleek te gaan om een schip dat
oorspronkelijk gebruikt was bij de elektrificatie van de Nederlandse Spoorwegen. Er
konden 40 personen verblijven. Het schip was 50 meter lang en 6 meter breed en van
waterleiding en verwarming voorzien.
De burgemeester vond dit een goede aanpak en stelde voor het schip af te meren aan
de Nieuwe Kade. Sommige bestuursleden echter stelden voor om aan de Minne Finne
of de Meersweg aan te leggen. Het schip heeft in de zomer van 1952 dienst gedaan.
Trekkers zijn er niet geweest, maar 446 zeilers hebben er gebruik van gemaakt. Er
werden 110 ontbijten en 71 warme maaltijden verstrekt.
De commissie was tevreden over het resultaat en vond dit een startsein voor de
oprichting van een jeugdherberg voor watersporters.
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Financiën
In mei 1953 leek het erop dat de realisering van de jeugdherberg zou stranden op het
ontbreken van voldoende financiële middelen.
Burgemeester mr. C.N. Renken zag nog een oplossing. De NV Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden wilde in Grou een opslagplaats voor haar consumentenprodukten.
De benedenverdieping van "It Aldmannehûs" zou hiervoor geschikt zijn en de
bovenetage zou vertimmerd kunnen worden tot dorpshuis. Voor het dorpshuis zou
onvoldoende 7.aalruimte kunnen worden gecreëerd zodat ook dit plan strandde.
Hierna heeft men de NJHC laten weten dat het realiseren van een jeugdherberg in
Grou uit financiële overwegingen niet mogelijk zou zijn.

Een nieuw plan
De commissie van het Nut van 't Algemeen afdeling sectie jeugdwerk wilde na het
mislukken van de eerdere plannen "It Aldmannehûs" kopen en dit inrichten als dorpshuis. Zij zou zelf de exploitatie verzorgen.
In de vergadering van 16 oktober 1953 is het bestuur benoemd dat zich bezighield met
het dorpshuisbeheer en exploitatie. Het bestuur bestond uit de heren ds. R. Zijlstra
(voorzitter), D. Bakker (penningmeester), F. Dam, B. Paternotte, J. Wapstra en de
dames J. Kwak-Mienis (le secretaresse) en F. Molenaar-de Hoo (2e secretaresse).
De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk werd opgericht.
Dit bestuur organiseerde allerlei activiteiten om geld voor een dorpshuis bijeen te
brengen. De eerste offerte van aannemer W. van Stralen te Grou voor de verbouw van
"It Aldmannehûs" bedroeg f 12.085,--. De secretaresse schreef in de notulen: "Dit is
een zo groot bedrag dat onze geldmiddelen niet zover reiken."
Het bestuur besloot om opnieuw contact op te nemen met de NJHC. De heren ds. R.
Zijlstra en A. Stobbe gingen in Amsterdam een gesprek aan met het bestuur van de
NJHC. Het bleek de Grouster delegatie dat de NJHC vast hield aan de oorspronkelijke
toezegging: Grou zorgt voor de verbouwing, de NJHC voor de inventaris. De onderhandelingen met de NJHC gingen niet van een leien dakje. Dit bleek uit de notulen van
de secretaresse, bij het behandelen van de brief van de NJHC, direct na de reis van de
twee bestuursleden. "Waren wij van de reis naar Amsterdam voldaan teruggekomen,
dit schrijven deed het weer te niet", aldus de notulen. Wat bleek! De NJHC schreef,
dat wanneer de jeugdherberg te Grou zelfstandig de exploitatie ter hand zou nemen, de
NJHC in dat geval geen inventaris beschikbaar zou stellen.
Op 10 september 1954 berichtte de NJHC dat men alsnog accoord ging met de plannen
voor het stichten van een zelfstandige jeugdherberg in Grou.
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"It Aldmannehûs" wordt dorpshuis en jeugdherberg.
De plannen tot verbouw werden door twee bestuursleden, de heren A. v.d. Veer
(aannemer) en A. Stobbe (bouwkundige) opnieuw bekeken. Zij maakten een nieuwe
opzet.
In oktober 1954 gaf het bestuur van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk aan
aannemer A. v.d Veer opdracht tot de verbouw van "It Aldmannehûs". De aanneemsoiii bedroeg f 22.000,--.

Donderdag 31 maart 1955 is onder grote belangstelling de jeugdherberg annex
dorpshuis geopend door de toenmalige burgemeester R. Walda. Namens de NJHC
bood de heer K. Sikkema een NJHC-vlag en naambord aan.

In de jeugdherberg was plaats voor 80 gasten.
Tot beheerder van de jeugdherberg werd de familie A. Schokker benoemd. Zij
vervulden deze functie van 1955 tot 1958. Verschil van mening over de salariëring
leidde tot meerdere conflicten. Uiteindelijk besloot het bestuur de dienstbetrekking te
ontbinden.
Woensdag 13 april 1955 kwam de eerste bezoeker van de jeugdherberg, het was mevrouw L. van Gendringen uit Utrecht. Er kwamen dat jaar nog 1,225 gasten.
Op 20 oktober van hetzelfde jaar nam de voorzitter, ds. R. Zijlstra, afscheid van het
bestuur. Hij werd tot ere-voorzitter benoemd van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk.
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's Zomers vonden de jeugdherberggasten onderdak in het gebouw, 's winters maakten
o.a. de bejaardensoos, het jeugdwerk en de jongerensoos gebruik van het gebouw.
Per 1 april 1958 werd uit 56 sollicitanten de familie De Weerd tot jeugdherbergouders
benoemd.

Samen met watersportbedrijf ANJA van de heer Jac. Tempel, gevestigd bij het
Theehuis, is gestart met een zeilschool. De heer Tempel verzorgde het praktische en
theoretische onderricht en de huisvesting was in de jeugdherberg. De zeilschoolactiviteiten werden ondergebracht in de "Stichting Zeilschool".
Het aantal cursisten en gasten nam elk jaar toe. In 1963 waren er zelfs al 1460
zeilcursisten, die voor ruim 10.000 overnachtingen zorgden. In het hoogseizoen kwam
het meerdere malen voor dat de jeugdherberg geheel bezet was. De gasten werden dan
ondergebracht in de boerderij van de familie Deelstra aan de Reinerswei richting
Jirnsum. 's Ochtends werden ze verrast met thee en beschuit.
Ook bij verschillende bestuursleden zijn in die periode gasten ondergebracht.
In 1959 is aan de Gedempte Haven een woning aangekocht voor de familie De Weerd.
In de jaren 1960 - 1961 werd besloten tot uitbreiding van de jeugdherberg, door er een
slaapzaal en een waslokaal bij te bouwen. De heropening vond plaats op 15 april 1961.
Nadien werden er in de jaren 1967, 1970 en 1971 nog diverse verbouwingen c.q. uitbreidingen gerealiseerd.
Deze verbouwingen zijn voorbereid door de bestuursleden A. Stobbe en A. v.d. Veer
en later door de heer A. de Groot.

40 jaar Oer 't Hout 4

In de winter 1969 1970 verbleef een groep Turkse werknemers van Halbertsma BV
in de herberg. Hiervoor waren diverse aanpassingen nodig, onder anderen aan de
Turkse cultuur aangepaste toiletten. In die periode zijn de kolenkachels vervangen door
gaskachels.
Ook is besloten om in de tuin achter de herberg een eetzaal te bouwen, waar 200
personen tegelijkertijd konden eten. De voorzaal werd met bar en knuffelhoek gezellig
ingericht. Dit alles kwam voor het seizoen 1970 gereed.
Reeds in 1964 werd begonnen met het organiseren van compleet verzorgde werkweken
niet excursies en eventueel met de busreis van school heen en terug. Dit was een groot
succes. Het dorpshuiswerk kwam hierdoor in de verdrukking. Financieel kon dit zich
evenmin bedruipen, reden voor het bestuur om in 1969 te stoppen met de dorpshuisactiviteiten en hierna alleen door te gaan met het exploiteren van de jeugdherberg.
Het gebouw voldeed niet meer aan de strenger wordende eisen van brandveiligheid. Op
de agenda van de bestuursvergaderingen stond dan ook jarenlang als vast agendapunt:
brandpreventie.
Het bestuur heeft daar ook zoveel mogelijk aan gedaan. Op de slaapkamers werden
kettingladders aangebracht, de keuken werd met brandvrij materiaal betimmerd en in
de gangen werden deuren aangebracht om verspreiding van rook tegen te gaan.
Vele jaren is uitgekeken naar en gesproken over de mogelijkheden van nieuwbouw
elders in het dorp.

-

Nieuwbouwplannen
De leden van het stichtingsbestuur van de jeugdherberg hebben vele nieuwbouwplannen
behandeld. De financiën bleken steeds het grote knelpunt.
Blikpôlle
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Plannen zijn er gemaakt voor de Blikpôlle, oostelijk van de Prinses Wilhelminastraat.
Hier werd een plan ontwikkeld voor een jeugdherberg annex dorpshuis en bibliotheek,
een uitkijktoren bij het Prinses Margrietkanaal en een overdekt botenhuis, dat 's
winters als sporthal dienst zou kunnen doen.
Jarenlang toonde de heer De Weerd de fraaie maquette van dit plan.
De hoge rentetarieven van 10-12%, veroorzaakt door een hoge inflatie tezamen met
een daling van het aantal overnachtingen, deed het bestuur besluiten uit financiële
overwegingen van nieuwbouw af te zien.
Minne Finne
De gemeente was geen voorstander van deze plaats. Op deze locatie was door haar een
5-sterrenhotel gepland. De grondeigenaar had het bestuur al de medewerking toegezegd
bij de aankoop van een perceel grond. Langs de Volmaweg zou een insteekhaven
komen vanaf het Pikmeer.
IJsbaan
Het ijsbaanterrein tegenover Hotel Oostergoo is ook een potentiële bouwlocatie
geweest. Nieuwbouw was hier moeilijk te realiseren omdat op de vroegere dokterswoning aan de Nieuwe Kade een recht van vrij uitzicht over de ijsbaan bleek te rusten.
Een ander nadeel was de lange toegangsweg over de slappe grond, waardoor extra investering voor de aanleg van een weg noodzakelijk was.
Graalda
Daarna Graalda, op de plaats waar vroeger de boerderij "Graalda" stond. In de hoek
J.W. de Visserwei en Stationsweg was genoeg ruimte. Architectenburo Sipma BV uit
Heerenveen heeft in opdracht van het bestuur van "Oer 't Hout" een ontwerp gemaakt.
Het was een ruim ontwerp met rondom de gebouwen ruimte voor een sportveld en een
parkeerterrein. De gemeente voelde weinig voor deze locatie omdat men de voorkeur
gaf aan woningbouw.

n.

hootIqho.-4

4O jaar Oer 'tHout 6

Nieuwbouw Raadhuis straat
Plan
In 1981 werden plannen gemaakt voor de sloop van de Halbertsmafabrieken in de
dorpskom. De gemeente liet door het Stedebouwkundig Bureau Hpart te Assen een
haalbaarheidsonderzoek verrichten om met gebruikmaking van een voormalige bedrijfshal van Halbertsma op deze locatie een jeugdherberg te stichten.
De herberg zou dan als een soort overgang tussen de nieuwbouw en het oude dorp
moeten worden beschouwd.
De kosten werden geraamd op 3,5 miljoen en waren door gebruik te maken van de
bedrijfshal van Halbertsma aanmerkelijk lager dan wanneer volledige nieuwbouw
plaatsvond.
Begin 1982 kwamen de nieuwbouwplannen in een stroomversnelling, doordat er zicht
kwam op de nodige subsidies. Architect Sipma maakte in opdracht van het bestuur een
ontwerp met gebruikmaking van de bedrijfshal.
Architect J. Draisma, toen nog gevestigd in Grou, maakte na overleg met het gemeentebestuur ook een ontwerp. De keuze van het stichtingsbestuur viel na een stevige
discussie uiteindelijk op het ontwerp van architect Draisma.
Burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Idaarderadeel deden de Raad
in april 1982 het voorstel een voorbereidingsbesluit te nemen ex. art. 21 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van een nieuwe jeugdherberg te
Grou aan de Raadhuisstraat.
De financiering was als volgt. De NJHC en het bestuur van de jeugdherberg konden
samen voor 1 miljoen zorgdragen.
Door het object als leerling-bouwplaats aan te melden bespaarde men ongeveer 1
miljoen. Het resterende bedrag ad f 1.200.000,-- zou in het kader van I.S.P. subsidie
worden gefinancierd.
Voor het verkrijgen van de vele subsidies hebben de toenmalige burgemeester mr.
B. G. Holtrop en de heer J. v. d. Harst van de NJHC zich sterk gemaakt.
Zij hebben veelvuldig overleg gevoerd met de betreffende instanties en zij wisten te
bewerkstelligen dat de benodigde bedragen volledig zijn toegekend.

HERBERG ,,OER 'T HOUT"
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Bouwvergunning
Een aantal omwonenden hebben tegen de bouw van de herberg op deze locatie een tal
bezwaren ingediend. Om geen vertraging te laten plaatsvinden bij de bouw zijn deze
bezwaren alle in goed onderling overleg opgelost.

Besloten werd dat de gemeente bij de bouw als opdrachtgever zou optreden.
Met het gemeentebestuur werd overeengekomen dat de prijs die het bestuur van "Oer
't Hout" voor de voormalige Halbertsmaloods en de dubbele woning aan de Raadhuisstraat met ondergrond moest betalen even hoog was als de prijs die de gemeente zou
betalen voor de oude jeugdherberg. Een soort ruil dus.
Deze transactie viel de gemeente achteraf tegen. De grondprijs van het plan De Baai
werd bij nacalculatie zo hoog, dat ook de grond van de toekomstige jeugdherberg, die
aanvankelijk buiten het grondbedrijf zou blijven, hierin werd opgenomen. De prijs van
de loods en de grond werd daardoor verhoogd van f 200.000, naar f 400.000,--.
Door de afspraak met de gemeente ging de prijs van de oude herberg toen ook naar f
400.000,--. De gemeenteraad hikte hier tegenaan. De fractie van de PvdA, eerst
tegenstander van de ruil tegen deze hoge prijs, kon na een bijeenkomst met het
stichtingsbestuur met de prijs instemmen.

1)e bouw
-

Maandag 6 juni 1983 werd om circa 10.00 uur het startsein gegeven voor de nieuwbouw. De eerste paal werd feestelijk midden in de voormalige bedrijfshal van Halbertsma geslagen door de directeur, de heer K. de Weerd.
Dankzij het gebruikmaken van de hal konden de bouwkosten teruggebracht worden van
circa 5 miljoen naar circa 3,4 miljoen.
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De financieringsmiddelen werden als volgt bijeen gebracht:
LS.P./R.A.M.A. gelden
Min, van WVC (via NJHC
Jeugdherberg "Oer 't Hout"
Gemeente Idaarderadeel

f 2.195.000,-f 600.000,-f 400.000,-f
225.000,-f 3.420.000,--

De bouw werd uitgevoerd door Bouwbedrijf De Leeuw en Jellema BV te Gorredijk.
In de bedrijfshal was net voldoende ruimte om een verdieping te construeren. De
keuken en de eetzaal, alsmede het kantoor met entree werden nieuwbouw. Op de
benedenverdieping kwam een aantal volledig aangepaste kamers voor gehandicapten. In
totaal konden er circa 160 gasten een slaapplaats vinden in het nieuwe gebouw.
De bouw verliep zeer voorspoedig, in mei 1984 kon het gebouw al in gebruik worden
genomen. Op 23 juni 1984 werd de opening verricht door de minister van WVC, de
heer drs. L. C. Brinkman, wiens Ministerie de bouw mede mogelijk had gemaakt.
De openingshandeling bestond uit het hijsen van het grootzeil van een 16 m2 voor de
herberg door de minister, geassisteerd door de heer M. v.d. Valk, directeur van
zeilschool ANJA.

's Avonds was er een feest voor alle medewerkers van de bouw, personeel en bestuursleden.
Uit het opbouwfonds van de NJHC is een bijdrage van f 23. 172,-- ontvangen ten
behoeve van de inrichting van de herberg.
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Tweede nieuwbouw Raadhuisstraat
Reeds spoedig na de ingebruikname van de nieuwe herberg deed zich de behoefte voelen naar kleine kamers voor families en de leiding van schoolgroepen.
1)e herberg was na de overdracht van de bedrijfshal met ondergrond van Halbertsma,
ook eigenaar geworden van de dubbele woning Raadhuisstraat 16 en 17. Na veel
overleg kon het bestuur uiteindelijk Vrij beschikken over deze woning. Op 1 februari
1988 kon de secretaresse mevrouw A. Klijnstra de NJHC berichten: "Wij gaan de
herberg uitbreiden".
Architect J. Draisma maakte het ontwerp. Op voorstel van hem werd besloten tot de
bouw van een grote kelder onder het gebouw, welke gebruikt kon worden als fietsenstalling en opslagruimte. De fietsenstalling die in de voormalige bedrijfshal ingebouwd
was, kon omgebouwd worden tot een aantal kamers, een vergaderruimte en wasgelegenheid voor de zeilinstructeurs. De totale bouwkosten werden geraamd op
f 1.025.025,--, een bedrag dat de herberg zelf bijeen moest brengen.
Begin februari 1989 begon de sloop van de dubbele woning en op 1 maart 1989 werd
om 12.00 uur de eerste paal geslagen. De bouw werd wederom uitgevoerd door het
Bouwbedrijf De Leeuw en Jellema BV en namens de herberg begeleid door de
bouwkundigen de heren A. Stobbe en A. de Groot.
Begin mei kon het nieuwe gedeelte reeds in gebruik worden genomen. Op voorstel van
de heer en mevrouw De Weerd, die steeds nauw bij de bouwactiviteiten betrokken
waren, werd ook het aantal aangepaste kamers voor gehandicapten uitgebreid.
In september 1989 werd de nieuwbouw opgeleverd door de aannemer. Het aantal bedden nam toe tot maximaal 220.
Op vrijdag 10 november 1989 werd de nieuwbouw officieel geopend door burgemeester mr. B.G. Holtrop. De zaterdag en zondag erna was er Open Huis, waarvoor een
geweldige belangstelling bestond.
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Overnachtingen
Het aantal overnachtingen is gedurende 40 jaar sterk toegenomen.
In 1955 bedroeg het aantal overnachtingen 1226. In 1965 was dit gestegen tot 13.650
en weer 10 jaar later, in 1975, tot 15.000. In 1985, in de nieuwe jeugdherberg, steeg
dit aantal tot 19.620. De stijging ging daarna versneld door: in 1994 38.600 overnachtingen.
Tezamen met de asielzoekers bedroeg het aantal overnachtingen in 1994 41.850.
Vele gasten voor herberg "Oer 't Hout" komen uit Duitsland. Het contact met de
Duitse schoolgroepen dateert reeds van 1980. Een leraar Nederlands attendeerde een
Duitse schoolgroep op de accommodatie van de herberg in Grou. Via mond tot
mondreclame breidde het aantal Duitse groepen zich gestaag uit. Sommige weken
bestaat het aantal gasten bijna alleen uit Duitse schoolgroepen. Veel jongeren uit
Duitsland leren via de herberg Friesland kennen. Met de leiding van veel groepen is
inmiddels een vaste band ontstaan.

a.zo.ksfsaaIItaII.n
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14629
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690783
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Tabel Totalen Bezoekersaantallen
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De zeilschool
Toen in 1959 met een zeilschool werd begonnen ging dit onder de NJHC-vlag. De
cursisten kregen na afloop van de cursus speciale NJHC-brevetten uitgereikt: A voor
beginners en B voor gevorderden.
Instructeurs die voor hun toelatingsexamen slaagden, kregen een C brevet nadat zij een
aantal weken les hadden gegeven. In de jaren '70 sloot de zeilschool zich aan bij de
V.Z.N. (Vereniging Zeilscholen Nederland).
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Oer 't Hout
aantallen cursisten door de jaren heen

H

- Aantallen cursisten
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[Jaren '58 Um '94

In die periode is er veel gedaan aan het niveau van lesgeven. In 1980 werd de
zeilschool door de ANWB erkend. Dat betekende zeer gestructureerde instructeurs- en
zeilopleidingen.
In 1989 werd de C.W. 0., de Commissie Watersport Opleidingen, een feit. Hierin zijn
de ANWB, het KNWV, de Recron en de Hiswa verenigd, waardoor er eindelijk een
uniforme regeling voor alle aangesloten zeilscholen tot stand kwam.
In de drukke zomermaanden varen er plm. 25 boten met instructeurs. In totaal zijn er
voor een seizoen circa 125 instructeurs beschikbaar. De zeilschool beschikt over maar
liefst S opleiders, mensen die instructeurs mogen opleiden en examens kunnen
afnemen.
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Hieronder een staatje met het aantal geslaagden van de zeilschool in 1993 en 1994:

Diploma's
1993

deelnemers

diploma's

percentage

Zeilcursus
Zeilkamp
Lasercursus
Wetterwille
Surfcursus

378
129
67
45
73

144

38.1%

35

52.2%

43

58.9%

130

48.3%

20

33.9%

36

67.9%

1994
Zeilcursus
Zeilkamp
Lasercursus
Wetterwille
Surfcursus

269
102
59
39
53

LEEFTIJDEN
1989

1990

1991

1992

1993

1994

9t/m12

0%

0%

??%

0%

2%

0%

13 t/m 15

45%

45%

??%

35%

40%

35%

16 t/m 18

36%

35%

??%

37%

32%

37%

19 t/m 22

10%

10%

??%

10%

10%

10%

23 en ouder

9%

10%

??%

18%

16%

18%

leeftijd

-

Direktie
Zoals eerder vermeld is de herberg vanaf de oprichting in 1955 tot 1958 geleid door de
familie Schokker. Van 1958 tot 1991 was de leiding in handen van de familie De
Weerd. Onder hun leiding is de herberg tot grote bloei gekomen. Met een groot feest
is op 1 en 2 februari 1991 afscheid genomen van de heer en mevrouw De Weerd. Op
29 april 1991 werden zij koninklijk onderscheiden. Met ingang van 1 februari 1991
benoemde het bestuur de heer K. Leystra tot directeur.
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Aankopen
-

-

-

De toename van het aantal overnachtingen liep gestaag door. In principe is de herberg
vanaf Pasen tot de herfstvakantie voor 80% bezet. Steeds vaker komt het voor dat
groepen niet geplaatst kunnen worden, zodat ze één jaar of langer van te voren gaan
boeken. Om dit probleem te ondervangen is getracht nieuwe uitbreiding te realiseren.
Onder het motto huurmans huis is maar eenmaal te koop is in 1990 de woning van de
familie Bakker, noordelijk van de herberg, aangekocht. Met de architect is overleg
gevoerd om op de locatie van de familie Bakker een grote zaal te bouwen niet op de
bovenetage appartementen. Mede door de hoge investeringskosten en te verwachten
capaciteitsproblemen bij de keuken en de eet721 is dit plan in de ijskast gekomen. De
tuin van deze woning werd aanvankelijk gebruikt voor de berging van de lasers en de
kano's en in de woning werden de instructeurs ondergebracht.
In 1992 kwam de woning Waachshaven 1, grenzend aan het pand van de familie Bakker, te koop. Via makelaar F.J. Hoekstra werd bij afslag het eerst "mijn" geroepen op
de openbare verkoping, waardoor ook deze woning aan het bezit van de herberg is
toegevoegd. De woning deed dat jaar direct al dienst voor het onderbrengen van de
instructeurs die vanwege het slechte en koude weer niet in de zeilboten konden slapen.

Nieuwe plannen
Uit het bestuur werd medio 1993 een "denktank" geformeerd die de mogelijkheden van
de herberg voor de toekomst in kaart bracht. Na alle mogelijkheden voor uitbreiding
op een rij te hebben gezet, kwam men met het vergaande voorstel om te proberen
NJHC watersportherberg "It Beaken" te Heeg over te nemen.
In 1994 bestond er al een soort van samenwerking tussen de herbergen te Grou en
Heeg doordat overnachtingen, wanneer Grou vol was, werden doorgeschoven naar
Heeg. In 1994 waren dat ca. 5.000.
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De Herberg te Heeg bleek echter in een minder goede staat van onderhoud te verkeren. Het beleid van de NJHC was erop gericht in Amsterdam en Haarlem zeer
omvangrijke investeringen te plegen, zodat de renovatie te Heeg eerst over een aantal
jaren ter hand kon worden genomen. Het bestuur van de NJHC bleek niet bereid te
zijn haar enige watersportherberg te verkopen. Na diverse onderhandelingsrondes is
overeengekomen dat herberg "Oer 't Hout" een omvangrijk investeringsproject in
Herberg "It Beaken" verzorgt.
Gedurende 10 jaar huurt "Oer 't Hout" de herberg "It Beaken". Hierna zal de NJHC
een deel van de huurdersinvestering vergoeden. De onderhandelingen resulteerden in
de ondertekening van het huurcontract op maandag 12 december 1994 in NJHC
herberg "Alteveer" te Arnhem. Namens het bestuur werd het contract ondertekend
door directeur K. Leystra en mevrouw C.P.M. Schiite, directeur van de NJHC.
Renovatieplannen en de nieuwbouw te Heeg werden gemaakt door de bouwkundige uit
het bestuur, de heer C. Anema, in samenwerking met het Bouwbedrijf Heeringa BV te
Wi trnarsum.

"It Beaken"

1
1

Eind november is met de circa 1.5 miljoen kostende nieuwbouw en renovatie begonnen. Er worden een drietal slaapeenheden bijgebouwd, waardoor de capaciteit wordt
verhoogd van 120 naar 170 bedden. De eetzaal wordt uitgebreid met een prachtige
serre en de hal en receptie worden gerenoveerd. Begin april 1995 zal de verbouwing
gereed moeten zijn, omdat dan de eerste overnachtingen voor het komende seizoen zijn
geboekt.
De beheerder van "It Beaken", de heer Si. Jousma, is in dienst getreden van herberg
"Oer 't Hout".
Op 20 mei zal de officiële opening plaatsvinden door burgemeester Koopmans van de
gemeente Wymbritseradeel.
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