LOSBANDIGE JEUGD IN WARTEN
Oudejaarsnacht heeft de jeugd van
Warten zich in de nachtelijke uren
. laten gelden. Een hooischudder
stond in het hek van de Ned. Herv.
Pastorie. Op het plattedak van de
Geref. Pastorie was eEm roeischouw gehesen, terwij~ er op het
platdak 'van de Geref. Kerk een
boerenwagen was geplaatst.
Een lafhartige en diep beschamende daad voor de uitvoerder(s) was
wel, dat men bij ièmand een privaat ton voor de deur ledigde.
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FRJSIA -.

Oud nieuw~ uit de
Frisia van 1955

Deze keer kozen wij een jaargang van het weekblad Frisia die .wat meer in
het geheugen ligt. Veien zullen zeggen oh ja, dat was ook zo. Van 1896-tof 1977 versc~een de Frisia wekelijks met kleine en grote berichten van
gebeurtenissen in onze gemeente. We beginnen 7 januari 1955.

DE TUZENDSTE POPPE
GROU-Fan'e wikéwaerd sûnt de
oprjochting yn -1 929 de tûzendste
poppe op it Consultatie bureau
voor Zuigelingen ynskreaun. It
wie lytse Geartsje Akke Feenstra,
dy't ta aantinken dêrfan in lyts
presintsja tas~ikt krige.
OLGALOWIN{\
-..
,- -, _ _
De vermaarde radio jodelzangeres
Olga Lowina komt op donderdag
27 januari in hotel Oostergoq.
ULOGEOPEND
Vrijdag 4 februari meldt de Frisia
de opening van de ULO school aan
de Stationsweg. Het gebouw toon-.
· de zo verrassend goed en de vele
genodigden van deze middag
waren vollof over -deze nieuwe
aanwinst van onze gemeente. De
ULO school te Grori heeft een zo
goede naam, -dat steeds meer kinderen uit de omliggende dorpen
zich hiervoor melden. ·

bij de Nutsspaarban·k .
Er werd f 199.424,48 ingelegd en
opgenomen f 1:40.290,41.
Het Nut had ook een Nuts
Nijverheidsschool. Deze had-het
moeilijk in 1954. Er werd gestart
met 18leerlingen wat onderhand
vermeerderde tot 24.
Dan was er nog de Nuts
Kleuterschool. In verband met de
slechte financiële toestand verkeert dit onderwijs in éeil slechte
toes~and. Er wordt steeds met
tekorten gewerkt. :Het jeugdwerk
was ook een aktiyiteit van Het Nut.
Dit jeugdwerk kampte met een
groot tekort aan ruimte. Van de
kant van d~ jeugd is -er een grote
belangstelling. Aan h~.t jeugdwerk
·namen ca. 400 kinderen deel. Dit
jeugdwerk kampte ook met tekorten en bedroeg in 1954 f 1100,-. ·
DANSEN
Pinkstermaandag dansen in de
Grote zaal van Oostergoo met het
Clavioline orchest o.l.v. G. Schuil.
Entreef 1,- plus belasting.
De Kamer van Koophandel en
Fabrieken adverteert "Snelle geldcirculatie bevordert de welvaart ....
Werk hieraan mede door Contante
Betaling!"

De Boerewal met zijn schouwen en het begin van de Gedempte Haven .
PATAT
omstreeks 1920. Op 11 maart 1955 werden 6 woningen aan de nauwe steeg
. 10 Juli vermeldt de Frisia: Patates
afgebroken, om een -flinke verbreding, tussen de Boerewal en de Hoofdstraat
Frites-Tent.
te creëren.
·
-' · Binnenkort zal Grou een nieuwigheid rijker zijn geworden. Het ligt geldlening te sluiten -ten behoeve
AFRBAAK
in de bedoeling om bij de ijsbar
van d~ bouw van de .starttoren op
11 Maart meldt de. Frisia dat de
van
het Theehuis een patates fritshet eiland in de Pikmeer.
IJsclub Grouw besloten heeft voleskraam te plaatsen, waar men in
BURGEMEESTER R. WALDÀ
gend jaar verlichting aan te brenolie gebakken schijfjes aardappel
SINTPITER
Donderdag 3 februàri werd bekend
gen op de ijsbaan. De woningbouw
zal kunnen bekomen. in vele grote
Sint Piter arriveerde onder grote
dat de heer R. Walda, burgemeesvereniging "Idaarçleradeel"· zal de
centra
zijn deze kramen allang
belangstelling per arreslede uit
ter van Ameland benoemd is tot
Lange Jammer (J.N. straat) weer
geen.· onbekende meer.
het warme Spanje. Hij werd wel- - _ bewoonbaar maken door het bouburgemeester van onze gemeente.
kom geheten door loco burgen;teeswen·van -6 woningen. TELEFOONBEWAKER
SINT PITÉRDIS GEREED ter S. de Jong.
·
De gemeente Idaarderàdeel hield
De PTT vraagt voor de telefon~!!-!§!!!!!-'§ Q!!-~~:r !!!AAkt Qt;Jkt;J.nd dat
eèn aanbesteding voor het afbreniP.n!'lt. t.P. 'G l'nn P.Pn
BIOSCOOP VAN STRALEN
de _Sint Pi terdis gereed is; Gerben
ken van 6 wo_n ingen aan de Nauwe
Telefoonbewa~er voor de nachtu~
Met een zandzuiger werd de grond
de Groot, radio - elektra in de
Steeg. Wanneer dezepanden ver- ,
-~en 21-~ uur. Bruto loon per nacht
Z'.!ideli,jk van de nu Vol:t{J.aweg
Wijdû Steeg advel"LI.~ert m~ ~ "Rac;.io
wijderd zijn~ ~;:utstaat er een flinke.
f 17,-.'
. ~
opgespoten met een zandz,u iger. In
met FM". De grootste keus· o.a.
verbinding •t u·s sen'. de Hoofdstraat ·
bioscoop van Stralen draait zaterPhilips, Grundig met 3D klank.
en de B.oerewal.
·
MINKWINT
dag 26 'en en zondag 27 februari
Erres - Aether kruiser. ·
Het skûtsjesiolen ging dit jaar met
"The Glenn Milier Story".
Wij hebben geregeld, minstens 10DE BORGMOLEN
7 schepen van start op de
1.5 apparaten in voorraad en zijn
Burgemeester W,alda doet een
Veenhdop. B. Mink werq onbeNIEUWE BURGEMEESTER
niet aan l merk gebonden. Bij J.
beroep op de inwoners oni geld bijdreigd winnaar. Zaterdags werden
Dinsdag 11 maart 1955 werd de
Steegstra in de Parkstraat kost
een te brengen voor het behoud
er te Grou 2 wedstrijden gezeild.
njeuwe burgemeester R. Walda
kousenreparatie 5 cent per ladder.
van de Borgmolen. Deze molen,
De eerste ging om 10 uur van
geïnstalleerd. De nieuwe burgeeen verfraaiing van het landschap,
start, toen werd winnaar· J. v.d.
meester en zijn gezin werden door
STARTTOREN
dreigt verloren te gaan. Enige per-.
Akker uit Leeuwarden.
een ontvangstcomite opgewacht op
De VVV ledenvergadering gaf het
sonen van buiten onze gemeente
· 's"Middags werd winnaar B. Mink
de gemeentegrens bij Jirnsum.
bestuur 7 februari volmacht een
hebben ziéh het lot 'v an de molen
van Earnewàld.,
aangetrokken en belangeloos
f
150,bijeen
gebracht.'
Wanneer
TEKORT
12 augustus 1955
er nog enkele honderden guldens
In haar raadsvergadering van 29
· bij~e~ gebracht worden kan de
september moest de raad een
molen behouden blijven.
oplossing vinden voor een begroBakker G. Boerstra-'deélt mede zijn
tingstekort van bijna 200.000,-·.
bakkerij (nu De Treemter) per
JEUGDHERBERG
1 mei 1955 over te dragen aan
7 Oktober meldt het
Sj. de Boer.
Geen 24 uur na hun gedurfde ontsnapping uit de strafgevangenis, na
Stichtingsbestuur van de jeugdeen grootscheepse klopjacht van tientallen manschappen van politie en
DOORBRAAK
h~rberg annex dorpshuis dat zij
ook burgers zijn de beruchte uitbrekers Blanken en Houben maandag13 Mei is begonnen met de afbraak
niet ontevreden zijn over de gang
avond in onze gemeente gegrepen.
van de huizen tussen de Gedempte
van zaken afgelopen zomerseiz~en.
De 30 jarige Houben veroordeeld tot 6 jaar had gedurende een half jaar
Haven en de Hoofdstraat, nu de
Het aantal overnachtingen
de vlucht voorbereid. Het was zijn vijfdè keer dat hij wist uit te breken.
bedroeg 1211 (1955 bijna 44.000).
Doorbraak.
De tot levenslang veroordeelde Cllris Blanken, oud ~?9'j.a,ar werd enkele
uren later om plm. 8 uur volkomen omsingeld en ingereltend .. Bij zijn
SCHIPHUIZEN
IJSCLUB
_
poging te ontkomen was Blanken dwars door sloten eri modderige lanDe IJsclub Grouw vraagt vrijwilli27 mei is aan-de heer B.
derijen gegaan. n:Houben werd door de wachtmeester Idzinga van der
gers voor d.e aanleg van de verlich. Stellingwerf, .ftannemer alhier
Veen van Roordahuizum in de nabijheid van Friens gearresteerd. Van
gegund 'de bouw van ee~ blok van
ting van de ijsbaan.
der Veen fietste langs de straatweg tussen Roordahuizum en Irnsum
10 schiphuizen aan de Wijde Galle ·
toen hij attent gemaakt werd op het vreemde gedrag van een tweetal
SNOEKvoor rekening van d~ Fa. H.
28 oktober: De heer P.H.
mannen in een W«filand. De mannen gingen direkt aan de haal toen ze
Zetzema en Zoon.
Halbertsnia wist dinsdag ·in de
de politie ontdekten: De toevallig passerende persfotograaf Johan de
Oude Venen met de hengel een
HETNUT
Jong v~n de Friese Koerier snelde achte:r de ,politieman aan. Houben
kanjer van -een snoek te vangen.
Het Nut hield zijn algemene vergamoest zich spoedig gewonnen geven. Wachtmeester Van der Veen .zond
·
Het
monster woog maar liefst 20
de andere vluchteling nog een schot na maar dat miste zijn uitwerking.
dering.
Het Nut was vroeger een belangrijp.ond en 2 ons.
Op de Rijksweg had zich ondertussen een grote mensen menigte verzameld orider wie Tetman de Vries, welke met zijn ·a uto onderweg was
ke vereniging in Grou. Zo had het
.EMIGRATIE
naar een voorstelling -in Akkrum.
·
Nut een bibliotheek beheerd door
Het arbeidsbureau Leeuwarden
Tetman de Vries bracht de politieman en zijn arrestant met zijn auto
S. Molenaar en zijn dochter. De
-organiseerde 9 november in hotel
naar het bureàu in Grou. Inmiddels waren de politiecorpsen in Grouw,
nutsbibliotheek zijn inkomsten
van Stralen een voorlichtingsWarga en Wartena geallarmeerd en werd de meest grootscheepse' en
bedroegen in ~954 642,29 en de ·
avond met lichtbeelden over
spannendste klopjac!J.t geformeerd, welke ooit in onze contrije_n heeft
uitgaven 566,55.
E~igratie naar Australië.
plaatsgevonden. Omstreeks kwart over acht was Blanken bij de omgeBelangrijk was ook de
ving van Domwier zo in het nauw gedreven en nadat er enkele,waarNutsspaarbank (nu ,in Grou
schuwingsschoten gelost waren, tot de overgave gedwongen. Hij werd
Frieslandbank). In totaal belegden
door de wachtmeester Witvoet :van Wartena en v.d. Wal van Warga ingehî 1954 150 spaarders en ruini
rekend en ook overgebracht naar Grouw.
300 schoolspaarders hun gelden

BLANKEN EN HOUBEN NA JACHT DOOR
WEILAND ÉN EN SLOTEN GEGREPEN TU:SSEN
ROORDAHUIZUM EN WARGA

