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GROU -Gl'oene graslanden en grazende koeien bepaalden destijds het beeld tussen d~ . dorpen Irnsum eri 
Grou(w). De oude boerderijen vormden punten van bedrijvigheid. Het wit geplijsterde N.S. ·station was 
in al zijn schoonheid het vertrekpunt voor de inwoner van het dorp en het aankomstpunt voor nieuws
gierige bezoekers -en toeristen. Het station met zijn Station-koffie-huis lag aan de oude toegangsweg 

De veldwachter alhier ter plaatse 
verzoekt een ieder die in· dèn 
nacht van zondag op maandag 
jongstleeden op het Pikmeer ver
dachte persoonen in enen roei
schouw hebben gezien, zich te 
melden. Deze persoonen worden 
ervan verdacht uit het plaatselij
ken beurtschip een zestigtal 
kruiken Grouster-- Kruidenbitter 

. meegènoómen te hebben. De per-

en_ de A32 bestond nog niet. ' 

·" 

De heer W. van der Veen op 18 juli 1969 in de Leeuwarder Courant over zijn 
bejaarde Bedford: "In 'onverwoestbare', taeije rakkert. As menhim sa fan 
siden bisjocht dan sit der 'lijn' yn, hen. In alderwets}re bus, mar moai en goed 
makke. Set der mar by: fabrikaet Hainje 't Hearrefean". 

De .heer Germ Paistra onderhield 
""" u bu.o3verbinding richting. 
Leet;twarden langs de oude 
straatweg Grou, lrnsum, 
Roodahuizum, Wijtgaard en de 
Werpsterhoeke. We gaan dûs in 
gedachten terug . naar de .crisis
periode rond 1935. De achterlig
gende jaren hadden weinig goeds 
gebracht, waar het ging om- de 

, economische ontwikkeling van 
Nederla,nd. Een ieder weet dat de 
daarop volgende jaren niet . veel , 
beter werden. Juist in deze perio
de ' en onder invloed van de tijd, 
besloot de heer Wietse van der 
Veen een buslijn te gaan onder
houden tussen het dorp Grou en 
het station. Een opmerkelijke 
beslissing voor de hoger 
geschoolde 25-jarige boerenzoon. 
Hij wist dit 34 jaar lang vol te 
houden. · 

GROUWSTER 
Wietse van der Veen slaagde in 
1930· voor het eiiidexamen MTS 
i~ Leeuwarden. Vandaag de dag 
vergelijkbaar met HTS niveat;t. Al 
snel bleek dat hij niet geschikt 
was voor het zitten achter een 
tekentafel. Zelf motiveerde hij in 
1969 deze beslissing als volgt; 
"Nou, it sit sa: ik bin op'e romte 
berne. Us heit wie boer. Ik mocht 
graech y'n'e natuer weze. Earst 
,kaem ik op in tekenkeamer, mar 
dat wie myn .wereld net. Ik mei 
graech hwat meitsje, mar net op 
sa'n tekenburo. Dan siet ik · noch 
leaver yn it fabryk. Der komt by, 
dat ik tige fest oan Grouw hing
je. In echte Grouwster, sizze de 
lju kin net fierder komme as de 
spaarbomen en der sit wol hwat 
yn, fral as it giet om minsken, 
dy't _sa áld as my binne. Ik wol 
tominsten net ut Grouw wei, och 
heden ne". Tijdens zijn dienstja
ren al~ chauffeur vertrok de bus 

vijftien keer per dag uit' net cen
trum van . het dorp richting sta
tion. v.v. en tussen de ritten door 
stond het voertuig bij de halte in 
Grouw geparkeerd. ''De doar is 
altyd los, dat dy't der yn wol, kin 
mar ynstappe. Der leit altyd 
ho/at lytsjild op de motorkap. 
Nee, dat wurdt net stellen. As jo 
begjinne de minsken to fortrou
wen, dan wurdt dat fortrouwen 

·net faek biskamme makke", 
aldus destijds Van der Veen. Hij 
was een man die geen baas boven 
zich moest hebben. Het eigen 
baas zijn was voor hem zeer 
belangrijk. Rond 1940 verkeer" 
den vele busondernemingen in 
dé problemen. De Nederlandse 
staat vorderde alle bussen in het 
noorden, omdat de angst bestond 
dat de Duitsers er slechte dingen 
mee gingen doen. Helaas ont
stond aan het begin van de 
afsluitdijk een opstopping en 
werd besloten vele bussen te 
wate.r te laten waardoor ze 
onbruikbaar werden. 

Ook Wietse van der Veen raakte 
zijn materiaal -kwijt. Na 1945 
pakte- hij de draad weer op en 

- zette zijn activiteiten voort. Ve_le 
jaren later kocht hij de uit 1949 
stammende 28-persoons Bedford
autobus die velen van u zich vast 
nog kunnen · herinneren. Mate
rialistisch en commerci-eel was 
hij zeker · niet. Wanneer er vol
doende eten op de plank was, 
bleek dit voor hem voldoende te 
zijn. Wietse van der Veen stopte 
op· 17 juli 1969 op 59-jarige leef
tijd met zijn werkzaamheden, 
juist op het moment dat zijn oude 
bus werd afgekeurd voor perso~ 
nentransport. Door het wegblij
ven vàn een opvolger bleek dit 
destijds ook het einde te zijn' van 
_deze ~nieke busverbinding. 

ZONDAG 11 DECEMBER 

Net zoais vorig jaar tijdens de 
zondagsopening wordt de his
torische busverbinding voor 
één dag herstéld. Op zondag 11 
december zal er een 'oude' bus 
rijden tussen het centrum van 
Grou en het station. 
Treinreizigers kunnen er gratis 
gebruik van makèn. De organi
satoren hebben voor dit doel 
een saurer gehuurd van de 
firma Hofstra uit Drachten. Dit 
bedrijf heeft 'een aantal antieke 
bussen opgeknapt en zet deze 
in voor speciale vakantiereizen 
en gele~nheden zoals op zon
dag 11 december in Grou. Ook 
mensen die niet met de trein 
komen,. maar nog één keer 
weer het bekende trajekt willen 
meemaken per bus, mogen een 
ritje maken. · 

sóonen hadden hiervoor geen 
· toestemming van den eigenaar, 
noch van den vervoerder den 
heer L. Onderwater. Wij verzoe- , 
ken U tevens waakzaamheid in 
acht te nemen wanneer U derge
lijken kruiken Kruidenbitters 
worden aangebooden. Deze , fle
schen zijn mogelijk van dezen 
diefstal afkomstig. 

Persoonen die inlichtingen kun
nen verschaffen over dezen zeer 
brutalen diefstal, dienen zich 
s_chielijk te very:Oegen bij den 
veldwachter alhier, de heer I. 
Mulder, telephoonno. 3. Het is 
immersch Uw Burgerplicht de 
politie van dergelijke -zaken te 
verwittigen! 

Des zondags 11 december uitdeling 

GROUSTER -DROGIST VOND 
POT MET "GOUD" 
GROUW-Pas nu, nu den zomer is vervlogen, komt aan het licht welk 
een verrassenden geschiedenis den Grauwster drogist Jan de Vries 
is overkomen. Het was op ener heeten zomerdag, dat dhr. Jan de 
Vries en zijn zoon Keimpe hard werkend waren met het vertimme
ren van hp.nner winkelpand, Zij stuitten bij het doorbreken van den 
achtergeve~ onverwacht op een ouden regenwaterput. De waterput 
was stijf tegen den nu reeds voormaligen achter~ijde geplaatst. 
Nadat· men den put ontdekt had, .begon Dien spoedig met het leeg
klauwen van den put, want deze was volgestort met asch en z:;tnd 
en m:et anderen zaken. Groot werd den opwinding toen men een ver
weerde pot met vergulde ééncentstukken in het oog kreeg. 

Na maanden van wikken en 
wegen heeft den familie De Vries 
besloten om het gevondene te 
verdelen onder den klandizie. Op 
den zondag van den elfden 
december aanstaande vindt den 
uitdeling plaats. 
Om in aanmerking te komen 
voor een vergulde cent heeft men 
een regeling in het leven geroe
pen, zodat een ieder kans. zal 
maken in dezen gulden gelegen
heid. Verwacht mag worden dat 
er op den zondag van den elfden 
december een groten toeloop ·zal 
ontstaan voor den drogisterij. 
Om onbeschaamden graai en 
grijppartijen te voorkomen is 
besloten om bij elken besteeding 
van tien guldens één · vergulde 
cent geschenk te geven. Het 
spreekt vanzeiven dat den uitdee
ling ten einde geraakt wanneer 
den pot leeg is. De h-oeveelheid 
vergulde centen is bij d:en redak
tie onbekend. 

Van deJ zijde van den redaktie 
kan nog vermeld worden dàt de 
regenwaterput naar het zich laat 
aanzien bij benadering honderd~ 
vierenveertig jaren oud is. Zij zal 
gebouwd zijn gelijkentijd met het 
pand dat nu als drogisterij in 
gebruik is. In den tijd omstreeks 
1850 w:erd den behuizinge 
g~bouwd om als schoolhuis te 
dienen. De huid-ige eigenaar 
heeft het gebouw vertimmerd .als 
winkelpand voor zijn drogisterij
artikelen. Bij den laatste verqou
wing is ook den voorgevel ge}J.eel 
weer in den oude luister terugge
bracht. Als slot dient te worden 
opgemerkt dat er in den water
put ook enigen ouden ge]?ruiks
voorwerpen ·zijn gevonden. 

HEERLIJKE SNOEZELEN TUSSEN 
GROU EN WARTEN 
GROU-Echt historisch is de open 
dag bij Snoezelatelier Koe~e niet te 
noemen. Wat dat betreft is Koene 
een vreemde eend in de bijt van de 
Halbertsmadei, maar dan wel een 
bijzondere .eend. Veel mensen zullen 
nauwelijks weten wat snoez.elen is. 
Een ieder die daar verandering in 
wil brengen, is zondag 11 · december 
welkom in de Snoez_elboerderij tus
sen Grou en War~en. 
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