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Dizze foto is makke by in demonstraesje fan S.S.S. yn kombinaesje
mei U D.I. fan Wergea op in
middei fan Grouster merke yn it
jier 1909 of 1910 op it lán oan
de Stasjonswei. Fan de Grousters
binne noch to finderskieden:
J. Bootsma, Sj. v. Stralen, Tj.
Hiemstra, R. Witteveen, S. Bijlsma
K. Berkepas en de direkteur Van
der Mark.

It heucht my noch as de dei fan jister
dat wy as jonge mannen byien kamen op
de boppeseal fan Feike Dokter mei it
doel om in gymnastykforiening op to
rjuchtsjen, hwat ek slagge. Dat is nou
hjoed de dei 60 jier lyn. De foriening
krige de namme fan „Sport Staalt Spieyen". Foar dy tijd bistie yn Grou ek in
)gymnastykforiening, dy't de namme hie
/fan „Stanfries". Dizze foriening hie grif
in bytsje boppe syn stán libbe hwant der
wiene noch al hwat skulden doe't er opDérom ha wy de namme fan Stánfries net oan de nij oprjuchte foriening
jown. Sa goed as ik noch wit waerden as
bistjársleden keazen: Klaas Zylstra, Tjibbe Dokter, Piet van Dorssen en Sjouke
Molenaar. As gymnastieklokael krigen wy
doe fan de gemeente it achterste lokael
fan de doe noch sa neamde „biwaerskoalle". Yn dat lokael wiene noch oanwézich
,in rekstok (in izeren stang troch in bal'ke), in houten brége, in pear ringen en
in sikagplanke mei matras. Sa startten
twy. Dé oefeningen waerden hálden op
Sneontojouns en Sneintomiddeis. In di-
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rekteur hiene wy net. Elk fan de leden
die syn bést om syn prestaesjes sjen to
litten en as it hurd om hurd gyng waerden de boppeklean átdien en „werkten"
wy yn ás ánderklean. Nei forrin fan in
skoftsje waerd der in kostuum oanskaft.
Wy skriuwden in leveransier en dy stjárde ás inkele soarten triko's op sicht. De
kar foel doe op in triko mei reade en
wite strepen. Derby krigen wy noch in
wyte broek (oan de knibbels ta), swarte
hoasen, wyte skuon, blauwe pet, en in
blauwe sjerp. Nou dan wiene wy aerdich
optáchd.
Utfieringen hiene wy de earste trije
jier net. De jierlikse Urekkeningen wiene doe in hiele attraksje. Nei it hásháldelik wurk, waerden der forskillende
foardrachten nei foaren brocht troch de
leden en as de plysje dan om toalf áre
foar de doar stie (hwant dan moasten
wy der per sé át), hiene wy noch lang ás
nocht net. As forlingstuk oan d. joun
marsjearden wy dan meielkoar
Jirnsum en kloppen dér in bakker fit. Wy
wiene grif aerdich hongerich, hwant de

bakker krige gáns in gat yn syn foarrie
koeken. Sokke jounen songen wy ek trou
is bounsliet, dat yndertiid noch makke
is troch Simke Molenaar sa't my foarstiet en de trije earste koupletten wiene
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Wy stribje foar de gymnastyk
En libje as fjreon, 't sij earm of ryk
,Troch iendracht sterk' ha wy foar't each,.
Hwant twadracht is by -ás in pleach.
,Sport Staalt Spier', binn' wy kloek en frij
Gymnasten sterk fan spier en fluch derbij
In ienfaldich faendel hawwe wy
Mar drage dat dochs fier en frij
Mei eare hálde wy't omheech
Of leit it ás soms ek hwat leech
Sport Staalt Spier, ensf.
De kleur by ás is read, wyt, blau
En elkien sjocht dat ek al gau
Oan triko, skuon of sjerp of pet
De kleur dy leit ás sels op't hert
Sport Staalt Spier, ensf.
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SF:CHSTICH JIER S.S.S.
Men hat forline wike al yn de Frisia
Mie kinnen hwat der mei SSS geande wie.
Dizze gymnastiekforiening bistie sechstich jier. Om dit jubileum to fieren, wie
it bistjar en yn it bysiinder de hear P.
Pietersma, op de goeije gedachte kommen: men soe in reunie hálde fan alle
áldleden fan SSS. Doe't men hjir mei bigoun die it bliken dat der safolle minsken
wiene dy't fan doel wiene dan nei Grou
to kommen, dat men in grins stelle moast.
Sa koe it barre dat allinne leden fan foar
1958 talitten waerden.
Sneontomiddei wie it safier. Om healwei twaen waerden de áldleden op it Gemeentehtis forwachte. By de doar stiene
Boargemaster Vrijling en leden fan it
bistjfir fan SSS, reunisten op to wachtsjen. Mar foar mannich áld-Grouster de
hannen fan dizze minsken jaen koe, hiene
hja op de treppen al hiel hwat álde kunde sjoen. Men kin fan tinken wol hawwe, dat it in leven fan komsa wie, sawol
op de treppen as yn it Gemeentehas hwésr

de álde bannen wer op 'e nij oanhelle

waerden. Dit allegearre ander it geniet
fan in kopke kofje, oanbean troch it Gemeentebistjfir. Om twa are hinne waerd
de dei dan troch Boargemaster Vrijling
iepene.
It wie groatfol. In protte minsken stiene ander, hwant boppe wie gjin plak
mear.
Dérom háldde Boargemaster Vrijling it
feilige midden en gie op de treppen stean
to sprekken. Hy hie in hertlik wolkom
foar de Grousters om utens, dy't hjir allegearre hinne tein wiene. It wie in bysfinder ding, dat yn in isolearrre doarp
as Grou, sechstich jier forline in gymnastykforiening oprjuchte waerd wylst
de measte oare doarpen op it plattelán
noch net safier wiene.
Boargemaster Vrijling neamde ek noch
efkes de oare opfettings dy't men doetijds hie oer de gymnastyk. Doe't de foriening sa'n fjouwer jier bistien hie woene hja in demonstraesje op it Grien hál. yk pan_
d- i
dien. Mar de oerheit koe soks net goedkarre en stjarde in twarigelich bryfke
werom, hja foune it net nedich.
Oan it ein fan syn taspraek bea Boargemaster Vrijling de foriening in ,slálke'
oan mei in ynháld dy't lyk wie oan it tal
jierren, dat de foriening bistie.
Foarsitter Yntema tanke hjirfoar.
It wurd wie doe oan de foarsitter fan
de Jubileumkommisje de hear T. Terpstra. Spr. tanke it Gemeentebistjtir foar
de wize hwerop hja de reunisten anthelle
hie.
Nei dizze taspraken gie it selskip op
wei nei it gymnastyklokael. Wi- wie troch
it lokael in paed fan stikken board makke, dér't allinne op roun mocht wurde.
troch it hiele lokael wiene de nije tastellen delset. It waerd inkelde SSS-ers
to machtich; hja diene jas en skuonnen
it en giene yn de ringen.
Neidat de trijehándert reunisten
ek
hwat fan it nije Grou sjoen hiene, giene
hja nei hotel Oostergoo. De greate seal
wie hast to lyts om al dizze minsken to
hálden.

De áld-leden binne miskien net mear

mánsk om noch gekke fratsen yn de ringen át to heljen; op dizze middei hawwe
hja sjen litten, dat hja noch wol hwat
kinne. Dat bigoun mei Tryn Palstra, dy't
in lied song dat makke wie foar it 40jierrich jubileum fan SSS en dat hja doe
songen hie. Ik kaem der mei fjfir en faesje át.
De geQdinen giene iepen en op it toa-

niel siet Apollo mei har nije ynstruminten. It Frysk folksliet waerd spile; de
seal gie oerein en song mei. De hiele
middei soarge Apollo foar entre-acte musyk.
As earste sprekker krige de áldste foarsitter de hear Sikke Kingma it wurd. Yn
1908 wie hy al lid. Hy hie de tijd noch
meimakke dat de oefeningen yn de Bewaarskoalle dien waerden.
Yn de jierren 1914-1918 siet S.S.S.
hwat yn de lytse loege. De Belgyske fluchtelingen sieten yn de Bewaarskoalle en in
protte wurkjende leden moasten yn it
leger.
Nei de wráldkriich gie de foriening
gáns foarát. Der wiene wer nije leden.
De kontribásje waerd trije staren en foar
wurkleazen tsien sint. Der kaem in froutju-6fdieling by yn 1919. Hja joegen in

pracht fan in Cafiering by Tsjibbe Dokter

2n men waerd mei-ienen sa dryst, dat der
soe ek in átfiering jown wurde yn Jirnsum. Mar dér kaem gjin minske op 6f. ...
Yn dy tiid waerd der ek in nij gymnastyk-lokael set by de tsjintwurdige
Kristlike skoalle. Dat wie doe noch ULO.
ft haed fan dizze ULO hie it net op de
S.S.S.-minsken stean en hja moasten dan
3k foar elk wissewasje by de boargemaster komme.
Nei Sikke Kingma krige de twadde foarsitter it wurd, dat wie Andries Hoen.
Doe't hy as foarsitter bigoun, wie der
awat in delgong. Der wiene al minsken
dy't tochten dat it better wie en háldt der
mar mei op. Dat barde net. Men koe de
ieder somtiden net iens bitelje, mar men
;ie troch en by it 25-jierrich bistean wiene
Ier wer 125 leden. De lieder, dy't it langst
3y S.S.S. west hat, de hear Dirksen, waerd
yn dy tijd oansteld. Hy wie nou yn de
seal. Andries Hoen wist syn harkers
cnoaije forhalen to fortellen oer álde tiden.

Foarsitter Yntema tanke de Skinkingskommisje. Hy wie forbaesd, dat der sa'n
protte byelkoar brocht wie.

Frou Veenstra- Boerke hie in histoarysk

oersjoch makke fan de skiednis fan de
foriening en lies dit nou foar. Dit foel der
wol yn.
It eintsje-bislát fan de middei wie in
sankje troch Tite Boonstra en har man
oer de nacht fan nij jiersdei.
Dit wie it ein fan de middei. Der wie
in skoft tusken de kofjetafel en it mid
deiprogramma, doe koene de reünisten in
fototentoanstelling bisjen mei plaetsjes fan
áld Grou en foto's fan S.S.S. yn earder
tiden. Dizze tentoanstelling wie bifoardere
troch de stifting áld Grou, mei namme
S. v. d. Vlugt en D. v. d. Mei.
It jounprogramma bigoun mei in taspraek fan áld-foarsitter T. Terpstra. Hy
wie dit fan 1930-1950, gáns in skoft. Ek
hy wist forskate dingen to fortellen hwer't
de seal „oches" en aah's" by hearre liet.
It Mingd Koar song Fryske sankjes. It
earste liet wie it álde klubliet fan S.S.S.
En doe hiel tapaslik it „As ik oan myn
bernejierren tink". Der wiene hiel hwat
áld-Grousters, dy't it moed folskeat by it
hearren fan dizze bitroude laden. It koar
stie dizze joun ander lieding fan H. K.
Schippers írt Drachten; men kin allinne
mar wurden fan lof hawwe foar dirigent
en koar. It lieteprogramma waerd 6fsluten mei it „R6lje, r6lje", dat fansels fan
de hiele seal meisongen waerd.

De dia's oer áld en nij Grou foelen der
tige yn.

S.S.S. liet ek sjen hwat hja koe. Oefe.1
ning lange mat troch de jongere famkes
en ritmyske oefeningen troch hwat áldere
froulju. Der wie wol soarch oan bestede.
Tusken de Mimers fan Rients Gratama
syn ploech yn, joegen de Osmani's in pear
Dérnei spile Apollo wer, doe de Skin- kear in foarstelling. De Osmani's binne in
akrobate-ploech, trije froulju en ien man
j e.
kin
It wie wiinderbaerlik hwat dizze minsken
De foarsitter, de hear R. Moed, bea de prestearj e.
'oriening in nije bandrecorder oan. Twa
As late sprekker kaem de hjoeddeiske
3ern fan Pietersen, Luco en Liesbeth ka- foarsitter oan it wurd, de hear Yntema.
nen yn gymnastykklean op it toaniel en Hy spruts net lang mar wol yn.drukwek
ieinen in gedicht en beane blommen .oan kend. Doe wie it al healwei ienen west
-nei it oerskot fan it jild dat men by elOant trijen koe der dounse wurde op mu.
:par krigen hie, f 476,50 en noch 5 dollar syk fan „De Hotspurs". It hat foar de re'an Wouter en Gebke át Amearika.
unisten in pracht dei west.

_

HET JONGE EN aktieve bestuur
van het jubilerende S.S.S. in Grauw
zier, er momenteel ais volgt uit:l D.
Yntema (voorzitter), mevrouw S.
Neef—Postma (secretaresse)3J.
trop (penningmeester), gi W. Huisman en de dames3"A. de Jong, E.
Schuurmans—Sixma enp. Andringa.
Leidster van het 280 leden tellende
S.S.S. is mejuffrouw G. Hielkema.

DE VELE reünisten werden, voor zij in zaal Oostergoo het 60-jarig bestaan van 'de gymnastiekvereniging S.S.S. gingen vieren, op het gemeentehuis in Grouw ontvangen door burgemeester K. J. Vrijling van.
Idaarderadeel.

Zal Nesserpont straks
dan toch verdwijnen?

De kans is groot, dat de Nesserpont in de Mr. P. J. Troelstrawei te Grouw
met ingang van 1 juni zal worden opgeheven. De boeren, die ten zuiden van
het Prinses Margrietkanaal wonen en die dagelijks van de pont gebruik maken, menen dat daartoe met ingang van bovengenoemde datum al besloten
werd, maar dat is niet zo. Wel hebben de leden van de financiële commissie
van de raad, de heren J. Sjoerdsma, P. van der Hem en T. van de Lageweg,
bij hun onderzoek van de begrotingen voor 1966 de opmerking gemaakt, dat
„de commissie de geraamde uitgaaf wegens kosten van de veerpont in de Mr.
P. J. Troelstrawei ad f 14.454,40, gezien het beperkte gebruik, dat van deze
pont gero?akt wordt. wel erg bezwaarlijk acht".

11,t gaat r•In vier boerengezinnen
in eerste instantie over wie we reeds
eerder schreven en die allemaal van
Grouw zijn afgesneden, toen het Prinses Margrietkanaal werd gegraven.
Er is toen een pont ingelegd, alleen
voor fietsers en 'voetgangers. Met de
auto moet een eind worden omgereden: bij Birstum, halverwege Nes
bij Akkrum, rechtsaf naar rijksweg
32 en dan langs deze weg
naar de Stationsstraat, die van het
dorp
GrOuwster station naar het
loopt. Een ommetje voor de dichtst
bij Grouw wonende boeren van een
kilometer of zeven. Anders zijn zij
(over de pont) al na een kilometer
in het hartje van Grouw.
Het gaat de boeren beneden het
brede en diepe Prinses Margrietkanaal vooral om de kinderen. Die kunnen nu via de pont gemakkelijk in
Grouw de school bezoeken. Dat „nu"
moet overigens voor dit ogenblik niet
al te letterlijk worden opgevat, want
op het moment is de pontdienst gestaakt in verband met het ijs, dat
ook het Prinses Margrietkanaal in
zijn greep heeft gekregen. Maar nu
krijgen de vier boeren en hun vrouwen en hun kinderen dan alvast een
voorproefje van wat hun te wachten
staat als de pont er inderdaad uit

Er is al maanden druk overlegd
over het pontprobleem. Er zijn
voorstellen en tegenvoorstellen gedaan. Maar tot dusver hebben gemeentebestuur en betrokkenen elk.aar
nog niet kunnen vinden. De pont
kost de gemeente jaarlijks een zestienduizend gulden, zegt burgemeester K. J. Vrijling. Daar komt dan
nog bij, dat per 1 juni het woonschip van pontbaas R. Poepjes bij
de pont vandaan moet, zo heeft Provinciale Waterstaat beslist, omdat
de schuit te veel gevaar oplevert
voor de scheepvaart. Dat laatste is
niet te ontkennen. Nog maar net geleden zwiepte een tanker tegen het
woonschip, waardoor het meubilair
door elkaar rammelde en de loopbrug werd beschadigd.
de
Het gemeentebestuur heeft
boeren voorgesteld hen gedurende
enkele jaren een schadeloosstelling
uit te betalen, want het leven wordt
voor hen duurder, verder van het
dorp. De veehouders van hun kant
hebben geprobeerd om samen met
anderen per jaar een bedrag van
j' 10.000 op tafel te kunnen leggen
voor de pont. kaar de voorstellen
congrueren nog niet. Zo als de
zaak zich nu laat aanzien zal over
niet te lange tijd in de raad van
Idaarderadeel een voorstel aan de
orde komen tot opheffing van de
pont en het zal bij de leden van
de raad waarschijnlijk maar weinig
tegenkanting ondervinden. Als er
tenminste binnen zeer afzienbare
tijd geen oplossing wordt gevonden.
Want dan is het uit! Pont!

De N esserpont ligt vastgevroren
in het ijs en heeft dus vorstverlet. Maar het kan zijn, dat hij
voor de zomer begint zijn dienst
voor altijd zal staken.
gaat. De negen â tien kinderen, die/
daags naar school moeten, worden
op het ogenblik 's morgens gebracht y
en 's avonds gehaald met twee personenauto's. Dat zal in de toekomst',"
waarschijnlijk regel moeten worden
en geen uitzondering meer kunnen
zijn.
Ook voor de ouderen brengt het
verdwijnen van de pont veel narigheden met zich mee. Vergaderingbe- 1
zoek, winkelen in het dorp en ja,
voor wat kleine boodschapjes en andere zaken moet men niet geregeld
in het dorp zijn. Grouw is een plaats,
waar veel voor en met de kinderen
wordt gedaan aan handenarbeid, muziek, gymnastiek enzovoort. Veelal
buiten schooltijd. Kunnen de kinderen van beneden de pont daaraan
mee blijven doen? Dat vooral ook de
echtgenotes van de betrokken veehouders het verdwijnen van de pont
zouden betreuren, valt op te maken
uit hun uitlatingen, die varieerden
van „Forskriklik, yn ien wurd!", tot
„Ofgryslike jammer!".
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Nieuwe uniformen voor „Apollo"

Kleur en fleur bij Sint
m~
Pieter
In Grouw was de stemt =
dit dorp al sinds mensenhe
zijn stoomboot bij hotel „04
om feest te vieren. De muzi
men gestoken. Samen vorm
ben elkaar tot in der eeuwig
band tussen de drie opnieui
ken naar Sint Pieter, toen i
Om half elf vond de 01
dracht plaats van de nieu\
voor „Apollo". Dat gebet
meentehuize, waar mevrou
sma-de Wilde als voorzitste
mescomité, bestaande uit
van de Grouwster rnuzil
woord voerde, ,We hebber.
van hard werken achter
zei rrrevrouw Hoitsma. Het
rnescomité bij elkaar gel
bleek dan ook bijna vol&
nieuwe uniformen aan te k
fen. Ze herinnerde nog aai
tie en aan de kerstbakj
deze laatste werden er eea
langzaam,
verkocht. En
groeide het bedrag voor C
van „Apollo",
Loco-burgemeeste.: S. K.
na de verkiezingen de raa
deradeel zal verlaten, trad
heer en verrichtte daarme
officiële daad als gemeen
Hij schilderde uitvoerig
van het Sint Pieterfeest vo
toonde er zich bijzonder
men, dat de nieuwkomers
watersportcentrum zich v
Grouwster traditie aanslu:
feest van ›Sint Pieter vier
houder prees de activiteil
vind hei
Damescomité.
Vijftig nieuwe uniformen, eb
corps en twintig voor de d:
hoeven maar honderd guld
te kosten of er moet al vijf
den op tafel komen. De loco,
d zelf een „smtepudt
ter
, waarin 250 zilveren
br,
zitten. Daarmee we
ke
dui d gulden overschredei

Een jongen en een meisje toonden
de nieuwe uniformen van „Apollo".
Links loco-burgemeester S. K. de
Jong. Tussen de beide jongelui de
heer H. Hoitsma, voorzitter van de
muziekvereniging.
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Nieuwe uniformen voor „Apollo"

Kleur en fleur bij Sint
Pieterf eest in Grouw
In Grouw was de stemming gisteren dubbel feestelijk. De 21ste februari is voor
dit dorp al sinds mensenheugenis een belangrijke dag, omdat dan Sint Pieter met
zijn stoomboot bij hotel „Oostergoe" arriveert, maar gisteren was er nog een reden
om feest te vieren. De muziekvereniging „Apollo" werd namelijk in nieuwe uniformen gestoken. Samen vormen ze een trio: Grouw, Sint Pieter en „Apollo". Ze hebben elkaar tot in der eeuwigheid trouw gezworen, zo lijkt het wel. Gisteren werd de
band tussen de drie opnieuw versterkt, toen heel Grouw was uitgelopen omle kij'
ken naar Sint Pieter, toen die muzikaal werd ingehaald door „Apollo".

Om half elf vond de officiële overdracht' plaats van de nieuwe uniformen
voor „Apollo". Dat gebeurde ten gemeentehuize, waar mevrouw A. Hoitsma-de Wilde als voorzitster van het Damescomité, bestaande uit echtgenotes
van de Grouwster muzikanten, het
woord voerde. „We hebben een periode
van hard werken achter de rug", zo
zei nrevrouw Hoitsma. Het door het Damescomité bij elkaar gebrachte geld
bleek dan ook bijna voldoende om de
nieuwe uniformen aan te kunnen schaffen. Ze herinnerde nog aan de koekactie en aan de kerstbakjesactie. Van
deze laatste werden er een zeshonderd
langzaam, maar zeker
Verko
liet bedrag voor dé, uniformen
gr
van „Apollo",
Loco-burgemeeste... S. K. de Jong, die
na de verkiezingen de raad van Idaarderadeel zal verlaten, trad op als gastheer en verrichtte daarmee zijn laatste
officiële daad als gemeentebestuurder.
Hij schilderde uitvoerig de betekenis
van het Sint Pieterfeest voor Grouw en
toonde er zich bijzonder mee ingenomen dat de nieuwkomers in /dit Friese
watersportcentrum zich veelal bij de
Grouwster traditie aansluiten en het
feest van -Sint Pieter vieren. De wethouder prees de activiteiten van het
Damescomité. „Ik vind het nogal wat:
Vijftig nieuwe uniformen, dertig voor het
corps en twintig voor de drumband. Ze
hoeven maar honderd gulden per stuk
te kosten of er moet al vijfduizend gulden op tafel komen. De loco-burgemeesd zelf een „sintepadtsje" meègeter
waarin 250 zilveren guldens!_
br,
zitten. Daarmee werd de ligfke
dui d gulden overschreden.

Nadat de heer Hoitsrna, de voorzitter
van Apollo", een dankwoord had,' gesproken, toonden een jongen en , een
meisje de nieuwe uniformen. Voot de
corpsleden blauwe jas, wit overhemd,
rode das, grijze broek en zwarte schoenen en voor de meisjes van de drumband grijze rokken, rode capes, witte
boorden met een strik, rode petten; en
laarsjes en een wit overhemd. Wig slot
van de officiële overdracht werden de
genodigden onthaald op koffie en pek.
De Iepen van ,Apollo" waren no in
hun oude uniformen, toen ze Sint Weter en zijn knecht binnenhaalden. De
Goedheiligman is gewend per, boot ti
komen, maar dat kon dit jaar niet, want
de Grouw zit nog vol ijs. Maar plotseling was hij er, daar op Halbertsma's
Plein, midden tussen de kleuters en
honderden andere
belangstellenden.
Wethouder De Jong, die de Sint verwelkomde, was blij met het goede weer,
maar ook bij het slechte weer van onlangs zou Sint Pieter gekomen zijn, zo
meende hij. Want hoe verschillend Sinterklaas en Sint Pieter ook mogen zijn,
één ding hebben ze gemeen. Ze gaan
door weer en wind, het zijn echte doorzetters. Daarop wijst ook hun hoge leeftijd. De leden van „Apollo" hadden zich
inmiddels in hun nieuwe uniformen gestoken en daarna maakte de Sint te
paard met de muziek voorop en begeleid door zijn knecht een rit door het
dom.

Een zilveren feest in Grouw
De afdeling Grouw vierde 12 november 1965 haar
25-jarig bestaan met een receptie en een daarop volgende feestavond in hotel Oostergoo.
Op de receptie waren niet alleen talrijke leden aanwezig, maar ook de burgemeester, enkele leden van
het hoofdbestuur, delegaties van de verschillende
vrouwenverenigingen in het dorp en van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Friesland.
Vele bloemstukken, cadeaus, telegrammen en brieven
(waaronder een schrijven van mevrouw HylkemaHouwink, medeoprichtster en eerste voorzitster van de
afdeling) getuigden van medeleven.
Uit de herdenkingsrede van de voorzitster, mevrouw
D. de Vries-Brouwer, bleek duidelijk dat werkkracht
en optimisme door al die jaren heen kenmerkend voor
de afdeling zijn geweest, want de moeilijkheden die
overwonnen moesten worden waren niet gering.
Denkt U alleen maar eens aan de datum van de
oprichting, 29 oktober 1940! Men vraagt zich nu nog af
waar mevrouw Otte-Arnolli en haar medeoprichtsters
de moed vandaan haalden om in die tijd een afdeling
(nog wel op elektriciteitsgebied!) op te richten.

De dames Olie en Turf!
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had. Ze zijn aan elkaar verknocht.
Sint Pieter en Grauw. Het was de
Grouwsters dan ook een doorn in
het oog, dat de Sint Pietertoren er zo
slecht bij stond. Er moest zelfs
een bordje aan worden gehangen
met een waarschuwing voor vallend puin. Dat is inmiddels allemaal verleden tijd. De toren kan
nu weer tientallen jaren mee. Hij
is helemaal gerestaureerd. Dat
heeft een kapitaal gekost, maar
hoeveel heeft Sint Pieter in de
loop van de jaren niet naar Grouw
gesleept? Bijna dertigduizend gulden, om precies te zijn, f 29,780.12
brachten de Grouwsters bij elkaar,
dat is f 22.50 per gezin. Samen met
de subsidie van rijk, provincie en
gemeente bracht men ruim anderhalve ton bij elkaar. En de toren
is nu in nieuwe glorie herrezen.
Op de foto met op de achtergrond
de toren van links naar rechts
burgemeester K. J. Vrijling, ds. H.
Groeneveld en de heer J. Schulp,
respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de restauratie-commissie samen met de
heren B. de Leeuw en Tj. Feenstra,
respectievelijk president-kerkvoogd
• en administrerend-kerkvoogd.
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EEN HARDZEILPARTIJ IN FRIESLAND.

Láns de „Hanje-feart

,9

Het „Suderein" en zijn weg ontstonden door
oud stroompje.
In de Frisia van 13 januari jl. heeft de Redactie bij de beschouwingen over punten van de Gemeentebegrotingsvergadering reeds enige regels gewijd aan de voorgeschiedenis van
de „Suoreinsdyk", die nu door de gemeente in beheer is
overgenomen.
Uitbuurt van Friens.
De Suoreinsdyk ja, dat smalle landweggetje, dat leidt vanaf de Jirnsumerdyk, vlak bij boerderij „Haniastate", naar
de boeren van de Suorein, het Zuiderend.
Zuider-end? Het „end" ten zuiden waarvan? Nee, niet van
Grouw, want dan zou deze streek eerder het Westeind genoemd zijn.
De naam is dan ook niet ontstaan vanuit Grouw, maar
vanuit Friens, zo leert de geschiedenis. Want de Suorein ligt
zuidelijk van laatstgenoemd dorp en vroeger werd dit „ein"
bij het Frienser gebied gerekend. Waaruit afgeleid mag worden dat de bewoners van de boerderijen langs de „Haniasloot" zich toen op Friens richtten, wellicht zowel voor kerkals schoolgang als voor derdere dorpscontacten.
Waardoor de aantrekkingskracht van Friens toen groter
was dan die van Grouw, weten we niet, maar het wijst er
wel op dat Friens t.o.v. het toen veel kleinere Grouw met
de Suorein sterkere banden had, wat misschien mee aan bepaalde eigendoms- of andere rechten en plichten gelegen
kan hebben.
Maar ook was de reisverbinding minstens zo goed met
thans, wat uit het bijgeplaatste fragment van een oude gemeentekaart mag blijken. Als we zien dat de Haniasloot de
enige verkeersmogelijkheid vormde, omdat de rijweg van
_
Grouw (de z.g. Reijnersweg) slechts reik_t_e_tot
Water trok boerderijen aan.
„Jongema" (waarop nu familie Casteleir
stateren wij dat er een kortere vaarverbin
We hebben weleens horen zeggen dat de Hanjefeart gezowel als het Swin, via opvaarten met F
graven zou zijn ten gerieve van de Suoreinster boeren. GeDe Reijnersweg is pas tot Irnsum dooi
zien de boven omschreven conclusie is het natuurlijk juist
Die betere verbinding met Friens heeft d
andersom! Het water wás er, de boerderijen zijn daar later
dat jaar bestaan.
aan gebouwd om van de gewenste vaargelegenheid te proMaar de Suorein was tot 1919 ook vanu
fiteren.
alleen via de Haniasloot bereikbaar (ook
Aan dat profijt is dus in 1919 een einde gekomen.
voer bijv.).
De talrijke barten over de vaart werden toen natuurlijk
vervangen door dammen.
Oud riviertje.
Het wegverkeer deed ook hier z'n intrede.
De Suoreinbewoners zowel als de mensen die hen moeten
In dat jaar kwam de po
dijk gereed en werd de
bezoeken zouden niet graag naar de oude toestand terugsleat heeft menige bocht, \
keren, nemen wij aan en evenmin naar de oriëntering op
voor 't grootste deel ook ir
Friens, want de verbinding met Grouw per auto bijv. vergt
Die bochten wijzen op een
slechts ruim vijf minuten; dit reisje kostte vroeger minstens
gegravene) oorsprong, zocL
een uur.
oud riviertje (zie ook het
Volgens de bekende hist,
Bewoning.
gebied, de heer 0. Santerrn
Op het kaartje zien we de boerderijen aangegeven, die er
ten in het uitstroomgebied
in die tijd langs of dichtbij de Haniasloot lagen. De met een
kelijke zijstroompjes besch(
kruisje gemerkte bestaan niet meer.
De moederrivier kan hier
Op „'t Hooghiem" woont nu familie Hooghiemster (de
mogen we de Hanjesleat of
namen horen dus weer bijelkaar), op „Hania-state" familie
ontsproten ergens in de buu
Hofstra, de dan naar het zuiden eerstvolgende is niet meer
Vóórdat het Prinses Mai
in bedrijf, was tot voor kort familie De Groot, op „Utsma"
men zien, de weg volgende
woont familie Heida, op „Asinga" familie Smeding en op
de weg de oude vaart doorn(
„Klein Toetsma" familie Huisman.
de Boom. Vlak ten oorden
Uiteraard komt de arbeiderswoning, die men bij boerderij
van de weg zette zij zich vc
„Utsma" aantreft (op de voormalige molenwier) nog niet op
Boom te eindigen, naast de
de kaart voor.
Aalsum heeft gelegen.
Verder geeft het kaartje nog aanleiding tot de vraag: KunOmstreeks de 10de eeuw i
nen wij het Zwin beschouwen als een vroegere voortzetting
rivier de Leppedijk aangelegi
van de Haniastroom? Of staat reeds de grotere breedte van
en werd dit zijstroompje met
dit Roardahilster wetter een bevestigend antwoord in de
niet wat de betekenis is van c
weg?
op het kaartje voorkomt.
Swalkér.
Om enige vergelijking te he
daag, hebben wij met stippell
_
Prinses Margriet-kanaal weg en sloot do-or-snijdt en eveneens
het wegverloop van nu bij boerderij „Roorda".
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Láns cle „Hanje-feart
Het „Suderein" en zijn weg ontstonden door
oud stroompje.
In de Frisia van 13 januari jl. heeft de Redactie bij de beschouwingen over punten van de Gemeentebegrotingsvergadering reeds enige regels gewijd aan de voorgeschiedenis van
de „Suoreinsdyk", die nu door de gemeente in beheer is
overgenomen.
Uitbuurt van Friens.
De Suoreinsdyk ja, dat smalle landweggetje, dat leidt vanaf de Jirnsumerdyk, vlak bij boerderij „Haniastate", naar
de boeren van de Suorein, het Zuiderend.
Zuider-end? Het „end" ten zuiden waarvan? Nee, niet van
Grouw, want dan zou deze streek eerder het Westeind genoemd zijn.
De naam is dan ook niet ontstaan vanuit Grouw, maar
vanuit Friens, zo leert de geschiedenis. Want de Suorein ligt
zuidelijk van laatstgenoemd dorp en vroeger werd dit „ein"
bij het Frienser gebied gerekend. Waaruit afgeleid mag worden dat de bewoners van de boerderijen langs de „Haniasloot" zich toen op Friens richtten, wellicht zowel voor kerkals schoolgang als voor derdere dorpscontacten.
Waardoor de aantrekkingskracht van Friens toen groter
was dan die van Grouw, weten we niet, maar het wijst er
wel op dat Friens t.o.v. het toen veel kleinere Grouw met
de Suorein sterkere banden had, wat misschien mee aan bepaalde eigendoms- of andere rechten en plichten gelegen
kan hebben.
; Maar ook was de reisverbinding minstens zo goed met
tiins, wat uit het bijgeplaatste fragment van een oude gemeentekaart mag blijken. Als we zien dat de Haniasloot de
enige verkeersmogelijkheid vormde, omdat de rijweg van
Grouw (de z.g. Reijnersweg) slechts reikte tot boerderij
„Jongema" (waarop nu familie Castelein woont), dan constateren wij dat er een kortere vaarverbinding langs de Grou
zowel als het Swin, via opvaarten met Friens bestond.
De Reijnersweg is pas tot Irnsum doorgetrokken in 1843.
Die betere verbinding met Friens heeft dus in elk geval tot
dat jaar bestaan.
Maar de Suorein was tot 1919 ook vanuit Grouw practisch
alleen via de Haniasloot bereikbaar (ook voor het melkvervoer bijv.).
Oud riviertje.
In dat jaar kwam de polder van het waterschap De Leppedijk gereed en werd de Suoreinsdyk aangelegd. De Hanjesleat heeft menige bocht, waaronder enkele zeer scherpe, die
voor 't grootste deel ook in de parallel-lopende weg meedoen.
Die bochten wijzen op een water van natuurlijke (dus niet
gegravene) oorsprong, zodat dit gezien mag worden als een
oud riviertje (zie ook het kaartje).
Volgens de bekende historicus op Fries waterstaatkundig
gebied, de heer 0. Santema, moeten de meeste kronkelvaar. ten in het uitstroomgebied van oude rivieren als oorspronkelijke zij stroompjes beschouwd worden.
De moederrivier kan hier de Boom geweest zijn en dus
mogen we de Hanjesleat of -feart wellicht zien als daaraan
ontsproten ergens in de buurt van Oudeschouw.
Vóórdat het Prinses Margriet-kanaal gegraven was, kon
men zien, de weg volgende richting Akkrum, hoe links van
de weg de oude vaart doorliep en verbonden is geweest met
de Boom. Vlak ten oorden van boerderij „Roorda" rechts
van de weg zette zij zich voort naar het westen om bij de
Boom te eindigen, naast de plaats waar eens het klooster
Aalsum heeft gelegen.
Omstreeks de 10de eeuw is aan deze kant van genoemde
rivier de Leppedijk aangelegd, volgens de geschiedkundigen,
en werd dit zijstroompje met een sluis afgesloten. Wij weten
niet wat de betekenis is van de naam „Sluijt boom" die daar
op het kaartje voorkomt.
Om enige vergelijking te hebben met de toestand van vandaag, hebben wij met stippellijntjes aangegeven waar nu het
Prinses Margriet-kanaal weg en sloot doorsnijdt en eveneens
het wegverloop van nu bij boerderij „Roorda".
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Hege hiemen.
Men hat niget oan sommige degelik álderwetske boerehiemen, sa as dy yn 'e léste wiken mei it hege wetter dochs in
feilich en droech sté bitsjutten foar de minsken dy dèr op
hásmanje.
De áldsten dérfan binne al ieuwen forlyn as foech terpen
sa heech opsmiten, dat, hoe djip de omkriten dér bytiden ek
ánderstrápe mochten, dizze hiemen dochs droech bleaunen.
Dér binne by dy't moaiwis op séfloed-peil oanlein waerden,
hwat doetiids soms nedich bliek.
Dat se yndied faek ieuwen áld binne kin men ek witte fan
álde gritenijkaerten. Se komme á.m. foar op dy fan 1718 en
wize deselde boerepleatsen oan fan hjoeddedei. De huzings
moast men fansels nou en dan fornije, mar it sté bleau jimmer itselde.
Ja, polderdiken wiene der earst net, it wetter hie frij spul
en doe't se al bistienen, seach men dochs, as it der op oankaem, inkeld yn in heech hiem syn rédding!
Tsjerke-hes,1
Mar ien sté wie n
iliger, dat wie it léste taflechtsoarde
by de heechste wetterneed: It tsjerkehiem! En de tsjerke
sels, as in oersterk gebou en
it Godshás ommers.
Hwant it tsjerkehiem wie it alderheechste en dat is it noch.
De tsjerke wie ek figuerlik it heechste sintrale punt yn'e
doarpsmienskip en dérom hearde syn hiem — m e i de bigroevenen net to forjitten — en it gebou it meast biskerme
te wurden, om op syn, bar yn 'e heechste need ta bihoedzjen
fan minsken tsjinje to kinnen, it léste en it béste bolwurk.
Hwermei wy net sizze wolle, dat de tsjerke hoeddedei dy
funksje net mear hawwe soe. Mar wy bitrouwe, hwat it wetter oangiet, nou alderearst op -ás diken en op ás provinsiael
gemael.
Mar soms kriget dit bitrouwen in knoei, as bátenwenstige
waersomstannichheden sa as dy fan 'e léste wiken, har jilde
litte. Dan respektearje wy ynienen nochris dy álde Fryske
degelikens en soarch, dy't ás hege hiemen, sterke gebouwen
en terpbuorrens neilitten hawwe. Se kinne noch fan pas
komme.
Feilich Friens.
Hoe dádlik sprekke yn ás omkriten foarbielden as Friens.
Dit doarp leit dochs al op in heech klaeifjild, mar bátendat

hat i; nóch heger hiemen en wánderbaerlik heech tsjerkehiem, in klaei„dán" allyk!
Dér is froeger jild noch muoite foar offere om in sté sa
feilich to meitsjen, leau dat mar. Gjin sé dy it oer koe! Dér
hat kaptael foar nedich west, fan rike lánadel, nimme wy oan.
Degelike wegen.
Mar ek oare, ja alle álde tsjerkehiemen (hóven) yn ás omkriten, miene wy, demonstrearje, dat rekken hálden is fan
is foarálden mei binaud-hege wetterstannen. Ek krektsa bouden hja doetiids forkearsdiken, tominsten as wy sjogge nei
de álde strjitwei Ljouwert—Swolle. Dér giet it wetter fuort
net oerhinne, 't is ek jimmer in wetterkearing. By 't Hearrenfean (Nijbrégge) stiet it wetter dér wer heech tsjin oan, mar
déroer g.jin soarch.
Troch nimmen forwachte.
Heart men nou fan oerstreamde strjitten en wegen of fan
huzen dy't yn 't wetter steane, yn njoggen fan de tsien gefallen binne se makke yn 'e léste jierren. Wy hawwe se net
boud mei de „terp-mjitte", mar nei dy fan Teakesyl, ja, al
hast mei dy fan Staveren dérby miskyn. En dat skynde noch
net altyd lije to kinnen.
Treffend foarbield.
As foarbield fan in heech hiem hjirby in sketske fan „Ingebuorren", it sté dat leit oan 'e sádeastherne fan de froegere
Auke Hinnesmar, yn it Leechlán, biwenne troch Jolle D. Nauta.
Sa't men sjocht is dizze mar, dy't men eigenlik alhiel ta it
ryk fan 'e histoarje rekkene, tidelik weromkommen. Merkt
men op hoe djip de hikke tichteby it hiem yn it wetter stiet
en wit men dat it midden fan dit fjild fést noch djipper leit,
dan liket it bifarren mei hast elk fartách dér optheden mogelik. Der is nou gjin fantasy mear foar nedich om to witten,
hoe't Ingebuorren dér yn foarige ieuwen jimmer oan 'e marsigge lein hat, heech en dreech, mar faeks noch mei in stevige
wálbiskoeijing tsjin grouwe weagens fan noardwesterstoarmen
Hjir moat hiel hvia.: ófmeald wurde foar dat it fé dér wer
weidzje kin. It is foar de brákers fan it marlán in r
slach en it is to hoopjen dat it ier genóch, d.w.s. fier
SW
maityd, wer droech wéze mei.

GROUW - Het was 1 februari 1906, toen in Grouw het initiatief werd
genomen om een gymnastiekvereniging op te richten. Men heeft het niet
altijd even gemakkelijk gehad, maar haalde desondanks toch glansrijk het
vijfenzeventigjarige lustrum. Een feit dat uiteraard niet onopgemerkt voorbij
kon gaan. Tijdens een receptie in hotel Oostergo in Grouw mocht het bestuur
van gymnastiekvereniging SSS vele handen schudden en diverse felicitaties,
al dan niet vergezeld gaand in de vorm van een stoffelijke blijk van waardering, in ontvangst nemen.
SSS neemt een vooraanstaande positie in bij de turnkring Friesland. Het
valt moeilijk weg te denken bij de diverse turnevenementen in de provincie.
Ook in het Grouwster culturele leven
neemt de gymnastiekvereniging een
niet te onderschatten plaats in. SSS telt
momenteel driehonderdtien leden op
een inwonertal van zesduizend. Een gemiddelde van één op twintig zo ongeveer.
Vele oud-leden waren naar de receptie gekomen van de jubilerende vereniging. Er waren ook enkele pioniers van
een grijs verleden aanwezig, om nogmaals hun aanhankelijkheid met de
vereniging te tonen. Zoals bijvoorbeld
de heer Tj. Visser, die in 1919 de functie
van secretaris bekleedde. Daarnaast gaven diverse ere-leden acte de présence.
Onder hen E. Dirksen, die van 1928 tot
1953 een belangrijke leidinggevende
functie had binnen de vereniging.
Het huidige bestuur bestaat uit vijf

dames en vier heren. Zij mochten van
diverse sprekers waarderende woorden
aanhoren. Oud-voorzitte Doekle Yntema, die de leiding had van de avond,
haalde nog even de uiterst geslaagde
reünie van een week geleden voor het
voetlicht, waar ruim vierhonderd personen aanwezig waren die zich op ode een
of andere manier nauw verwant hadden
gevoeld met de vereniging.
.
.

oud-leden die hem duidelijk had getroffen. „Froeger as jongfeint doarde ik
noait een faam om 'e hals te fállen. Ik
ha my der ján dochs mar efkes oan
besfindige bij die fammen dér't ik froeger by yn 'e klas sitten haw".
Namens het KNGV bracht de heer F.
Borgsteede uit Beekbergen de felicitaties over aan het bestuur. Hij overhandigde aan voorzitter Postma de gouden
medaille van het KNGV. Hij had echter
nog meer verrassingen in petto. Penningmeester Jappie Holtrop, 25 jaar in
de bres voor de vereniging en in tijden
van nood diverse functies bekledend,
werd onderscheiden met de gouden erespeld van verdienste.
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Door de heer H. B. Halbertsma werd ons het reglement van de eierzoekclub „De jonge skrie" ter hand
gesteld. Deze club werd in 1904 te Grouw opgericht.
Van de clubleden zijn nog in leven de heren H. B. Halbertsma, T. Kleinhuis en K. Tienstra.
Terwille van de oorspronkelijkheid, hebben wij het
reglement ongecorrigeerd, in de spelling van die tijd,
overgenomen.
1904
CLUB „de jonge Skrii".
Reglement.
Art. I
De contributie wordt elk jaar opnieuw door het Bestuur, nadat alles afgeloopen is, vastgesteld, en is
iemand op den dag waarop de route wordt gedaan afwezig, zoo moet hij WEL de contributie betalen, maar
krijgt geen aandeel in de winst.
Art. II
Het Bestuur handhaaft de orde, en allen zijn verplicht
naar haar bevelen te gehoorzamen. Ook zegt het Bestuur waar en hoe gezocht zal worden.
Art. III.
Alle jaren wordt er opnieuw een kok benoemd, dit jaar
de Voorzitter, die voor alles wat nodig is voor de booten moet zorgen, en het geld ervoor uitschieten dat
hem later door de Penningmeester uitbetaald zal worden.
Art. IV
De kok, moet bijgestaan worden door iemand die volkomen gehoorzaamheid aan hem schuldig is,
(Hilke R).
Art. V
Wanneer de kok het vooraf bepaald sein op zijn hoorn
geeft, moeten zich allen direct naar de tent bewegen.
Art. VI
Elk lid moet zoolang bij de tent blijven tot het sein het
oogenblik van vertrek aangeeft.
Art. VII
Op elke vergadering wordt het uur van vertrek (deze
keer 's morgens 2 uur bij Tjalke Bouma) vastgesteld,
en zijn op dit °ogenblik niet allen aanwezig zoo wordt
als het noodzakelijk is een kwartier of half uur op hem
gewacht.
Art. VIII
Wil iemand de rij in 't land even verlaten, zoo moet hij
hiervan melding geven aan een van 't Bestuur, die hem
dan al of niet permissie verleent.
Art. IX
Krijgt iemand een ongeluk, b.v. raakt h/ij in een sloot,
dan wordt op verzoek van hem 2 door het Bestuur gekozen die hem aan de Waterleiding brengen vanwaar
hij zich zelf moet redden.
Art. X
ALLE leden moeten in 't bezit zijn van één door één
van 't Bestuur geschreven Reglement.
Art. XI
Elk jaar moet er iemand gekozen worden, dit jaar K.
Tienstra die voor de tent en de schouwen zorgt.

De tachtigjarige Edzer Dirksen uit Leeuwarden, erelid van SSS, fe/icitiert voor2itter Wibren .Postma van de jubilerende vereniging.
Art. XII
Wie kleine vogeleitjes uithaalt, b.v. die van een Leeuwrik moet als Lid van de Club aftreden.
Art. XIII
Waarheen de route zal gedaan worden wordt op den
Zondag voor de Routedag bekend.
Art. XIV
Naar 't Oordeel van 't Bestuur worden de kievits- en
andere eieren aan diegene verkocht, die er het meest
voor willen betalen.
Art. XV
Wat op de vergadering besproken wordt en op den routedag gebeurt moet GEHEIM gehouden worden.
Art. XVI
De laatste Zondag in April is voor de zoekdag aangewezen.
Art. XVII
Aldegene die het Reglement of een verbod van het
Bestuur overtreedt, moet op bevel van het Bestuur als
lid van de Club aftreden.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd den 20en
Maart 1904.
Het Bestuur
Liebertus van Stralen, Voorz.
Tjibbe Hiemstra, Sec.
Jisk Sietema, Penn.
Leden
Johannes de Visscher
Sjoerd van Stralen
Gerben Bootsma
Teake Kleinhuis
Klaas Tienstra
Hendrik Sjoerclsma
Hilke Roodbergen
Johannes v. d. Zwctag
Ate Schaaf
Hidde Halbertsma
Douwe IJska

euf Stroganow eten
in winterkou

SETTER, WURD.
Yn „Uitgaan in Friesland '09 (LC
7-2-1967) stie in nijsdirrige
lde spreuken en sizwizeth dy't Woed.e-det iloch op forskater vlakken 3711
t doarp fan Smt Pieter tadézen bin.
Le. Ien dérfan, nammentlik boppesteanle, skynt hwat yn it forjitboek rek.
:e to wêzen, hwant, sa stie dér yn
„De halve Maen" is vroeger een lat stikje: „Boven de plaats, die vroeger
als cel werd gebruikt voor boos.
oude herberg geweest aan de waterIoeners, moet de spreuk hebben geGROUW is niet voor niets de plaats, waar de „Rimen en Teitsjes" van de
bruorren Halbertsma werden geboren. Het dorp is nog vol rijmen en verhalen. kant. In 1784 legde de familie Koop- daan „Better wurd". Yndied, hawElke oude straat, elke steeg, elk oud huis bewaart er oude verhalen en „sterke mans er de eerste steen voor. 's Win- ,ve dizze wurden dér stien. Myn pa.
dy't yn Grou beme is, en him
stikken". In Grouw wordt het leven ook nog letterlijk van de wieg tot het graf ters was „De halve Maen" een druk- ce,
,ige foar it álde doarp ynteressear.
begeleid door wijze spreuken. Die spreuken kan men vinden rondom de oude bezochte ijsherberg; „Oostergoo" zal se, hat hjir inkele rigels 'Dan wijd,
Sint Pieter. Op de oude pastorie staat aan de buitenkant de Latijnse spreuk
iy't yn in libbensbiskriuwing oer him
„mors porta vitae" („de dood is de poort tot het leven") en aan de binnenkant dan dicht. Aan „De halve Maen" hing ,o finen binne. Yn „Bedden yn de
„vita porta mortis" („het /even is de poort tot de dood"). Boven de plaats, die in die roemruchte dagen de spreuk .r.iryske striid" fan de hán fan Dr,
vroeger als cel werd gebruikt voor boosdoeners, moet de spreuk hebben gestaan: uit aan de zijde van het dorp; „Wie 2. A. Wumkes stiet: „Hy (pake). boer.,
„Better wurd" („word beter") — een vermaning, die nog altijd actueel is bij elke vermoeid is van het gaen. Rust wat ,e yn. it hounegat 9p it Eastem fel
le tsgerke. Bettirwird stie der in(
bestraffing. Verder wandelende langs de Nieuwe Kade — Grouw moet wandeletters foar. yn de pel twi
lende ontdekt worden — komt men weer andere spreuken tegen, die meer be- uit in De halve Maen". De vorige ;ouden
,en it „gat" en de tsjerke stiet
trekking hebben op de goede dingen des levens: „Wie vermoeid is van het gaen, eigenaar, de heer Nieuwenhuis, heeft le deabaren. De bern hiene der ae
Rust wat uit in De halve Maen", staat te lezen op de nu als bodega ingerichte dit uithangbord zorgvuldig bewaard en lich romte to boartsjen". En dr. ,
oude ijsherberg aan de kade. En even verder draagt hotel „Oostergoo" de uitno- het heeft weer een plaats gekregen S. Wadman seit yn syn dissertaes
,Hjerre Gjerrits van der Veen — Ii
diging: „Kom binnen. schipperij, Al is de wind u tegen; Zoek maar uw troost bij
aan de bodega „De halve Maen", bensgong fan in skoalinaster": ,
mij, Ik laat u niet verlegen."
waarin de oude herberg twee jaar ge- )pskrift fan dit hotmegat jowt bi
(pake Van der Veen) yn 1849 d12
leden is veranderd. In dit wijnhuis is hvémoedige rigels yn 'e pmne:
een intieme sfeer geschapen. Vorig „Bettorwird! nei
buppen liedse r
jaar heeft men de bodega 's avonds %ar des greate Riuchters troant
wel eens gesloten moeten houden we- Dch, det knarsetuskjend weinen f
Kent 't in Bettorwirde n't eindje?
gens overlast van nozems. De heer ls der KRISTUS nawt GODS Sos
Braam, die „De halve Maen" wat in Bernefinsnis, Bettor wirde!
Enna th'
Grouergea.
een rustige exclusieve, sfeer wil hou- ,Bild fonalde
th' libben! Bild fon d' 1 1
den, is uiteraard wel van plan, het
huis in het komende seizoen weer Lit my „bettor wirden!" — ski<
k — Treastfol atsnikje inna de
open te stellen.
Nou 't dizze dingen op it aljen
amen, wie it tocht my wol aerd
Hotel „Oostergoo" heeft zelf ook een
hjir ek noch efkes omtinken
"ange geschiedenis, waarover een boek
jaen.
?,ou zijn te schrijven. Het bouwjaar is lurdegaryp.
A. Douma-Posi
niet precies bekend, maar het in
de
Napoleontische
tijd
zijn
'est.
-" • •
..... • Het hele interieur ademt een
me,
•
141-,
intieme en gezellige sfeer met veel antiek: met een oude Friese klok aan
de wand, die de uren en dagen weg
tikt in duo met de oude Sint Pieter dat „staat bij de man": kalfsvlees- of
buiten; met een prachtige, open haard, varkensvlees, gegarneerd mee Ii4m en
die versierd is met honderd tegels met kaas en geserveerd met frites.y t gescheepsmotieven, die uit Grouw zelf heim om heerlijke croquante , es te
afkomstig zijn, maar die de eigenaar bakken heeft een Belgische frites-fain de veertiger jaren op een avontuur- brikant, die al vele jaren in „Oosterlijke reis in een koffer heeft terugge- goo" komt, de heer Braam aan de
haald naar Grouw; met een prachtige hand gedaan.
houten betimmering, die meubelmaker
Als een voorproefje op het Sint PieSpoelstra uit Rottevalle heeft vervaar- tersfeest van volgende week en geïndigd; met zilverwerk in een vitrine spireerd door het winterse weer, hebvan de Leeuwarder zilversmid Van der ben we ons gewaagd aan een „Boeut
Houten. Deze sfeer, die zeiler, toerist Stroganow": een vleesgerecht met
en recreant zoeken aan de Friese kant, een Russische naam en vol Russisch,
wil de eigenaar zo ongeschonden mo- hartigheid-rijkelijk overgoten met ee
gelijk bewaren.
uiterst pittige, verwarmende saus va
•
De heer Braam heeft 37 jaar lang paprika, wodka, slagroom en fijnge..
de scepter gezwaaid in hotel „Ooster- maakte ham en ui. Mevrouw stelde
Die laatste zin probeert de eigenaar
Hotel "Oostergo", weerspiegeld in
goo". Hij stamt uit de bekende Har- daar een Tournedos champignons tevan hotel „Oostergoo", de heer B. H.
het water.
degarijpster hoteliersfamilie . 13raam. genover, ook uiterst smakelijk bereid.
Braam, nu al tientallen jaren zo goed
Het was eerst de bedoeling, dat hij on- Een Florida-cocktail voor mevrouw es
mogelijk gestand te doen, bij alle moderwijzer zou worden en hij is daar- een heldere soep, rijk voorzien vat
gelijke en onmogelijke zaken, die zeitoe even op school geweest bij de va- champignons en asperges, vormden eei
lers en schippers en toeristen kunnen is er nog altijd veel te doen: met der van de literator Garmt Stuiveling prélude op dit feestmaal, dat geservragen bij een waterherberg als „Oos- vergaderingen van besturen, verenigin- in Buitenpost. Maar de jonge Braam veerd werd met gebakken aardappelet
tergoo". Hotel „Oostergoo" ligt niet gen en bedrijven uit alle delen van het bleek niet voor het onderwijzerschap malse sla en doperwten. Het gehed
meer aan de grote vaarroute van de land, met recepties en trouwpartijen. geboren; hij ging de hotelwereld in. werd begeleid met een karafje goet
vrachtschepen, maar het is nog altijd Vooral in december is het druk ge- Als veertienjarige jongen kwam hij in rode wijn en afgesloten met een pu&
het Mekka van de zeilsport in Fries- weest met trouwerijen, wat waar- hotel „De Wijnberg" in Sneek en van- dinkje. Met de apéritifs kwam het toland, een plaats waar zeilgeschiedenis schijnlijk ook fiscale redenen gehad daar begon een loopbaan via allerlei taal op f 42,50.
is gemaakt en waar van geslacht op heeft. Volgende week wordt het Sint hotels in binnen- en buitenland waar
Innerlijk verwarmd en vol lyrische
geslacht zeer sterke zeilverhalen aan Pieterfeest gevierd in de grote feest- hij zijn talen leerde, totdat hij in Grouw
zaal aan de achterkant van het hotel
gedachten over de Rus Stroganc"
de haard worden verteld.
en daarna begint er langzamerhand aan de Nieuwe Kade meerde.
bleven wij in Russische stijl deze winIn de gang treft de bezoeker al weer nieuw leven te ontwaken in en
teravond
door nog even langs de kei<
weer een spreuk aan, die getuigt van rondom „Oostergoo". Met Pasen behofpoort lopen, waar de woorden:
de gastvrijheid, die ,Oostergoo" wil gint de drukte al te komen en met
betonen: „Come in the evening or, Pinksteren gaat alles al op volle toe„Tege quod fuit, rege quod erit"
In het zomerseizoen probeert hotel andermaal spraken over het vergasCome in the morning. Come when ex- ren draaien, de hele zomer door. Dan
pected or Come without warning". komen de excursies uit het hele land, „Oostergoo" zeilers, toeristen en ande„Bedek wat git
Men had er aan toe kunnen voegen: dan komen in het vacantieseizoen de re gasten op moderne wijze te dienen kelijke van het /even:
,,Come in summer and winter or Co- zeilers, dan komen in de weekeinden met een plate-service, die het mogelijk weest is en regel wat komt". Wij beme in autumn and spring. Come when vooral de honderden van het recrea- maakt, dat mensen met hun gezin voor dachten, dat voor hotel „Oostergo
you like it, We serve you with eve- tie-oord aan de overkant af. Dan moet een schappelijke prijs een dagje uit de spreuk zou gelden: „Wij dekkei
rything. „Oostergoo" mag dan in de men per dag gemiddeld een honderd eten kunnen gaan. Deze plate-service
wit
zomer zijn hoogseizoen beleven, het tot tweehonderd „eters" verwerken. blijkt in een grote behoefte te voorzien, voor alles wat komt, wij bewaren
zwarte
rolden
de
is".
Buiten
onder
meer
van
mensen,
die
voor
hun
geweest
hotel draait het hele jaar door. Hotel „Oostergoo" is er klaar voor:
's Winters kan het soms weer ijsher- Het heeft een vijftig bedden, De grote brood onderweg zijn en elke dag geen golven van het veelbezongen Pikmey
berg worden met snert voor de men- feestzaal heeft een capaciteit van drie- dure maaltijden kunnen bekostigen en tegen de kade. Wanneer we dr. Eelr
sen, die „op redens oer" komen, maar honderd personen (aan gedekte tafels) voor de honderden vacantiegangers en
dat gebeurt de laatste jaren niet veel en in de intieme eetzaal beneden kun- recreanten, die in het weekeinde moe, tsje waren tegengekomen, zouden te,
meer,„ mede doordat de tankers, die nen een twintig á dertig gasten plaats der-de-vrouw eens willen bevrijden van hem naar „Oostergoo" hebben gt
over et Pikmeer komen het ijs vinden. Dan is er nog de eetzaal bo- haar kookplicht. Voor f 3,50 heeft men stuurd om er een „Boeuf Stroganow
steed.tikw*r stukbreken. In de zomer ven met plaats voor tachtig á negen- al een plate met een half kippetje. Een te eten. Er zou of een gedicht
ef
werkerr;:ffil'in hotel ,Oostergoo", een 25 tig personen en de nieuwe zaal tus- succes van het huis is de „Stake Maverhaal
uit
zijn
geboren
voor
»15man, ' swixters is 'dat aantal geredu- sen hotel „Oostergoo" en de bodega ximiliaan" (luxe naam: Cordon Bleu
ceerd tot 'negen. Maar ook 's winters „De halve Maen".
of Cotelette Suisse) — een gerecht, men en Teltsjes".

„De halve illajd'
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kranig karwei
/
Dinsdag 20 september verrichtte een mobile kraan van
de firma Lommerts een voor ons bedrijf niet alledaagse
handeling.
Eén van de grote cyclonen op het dak van de afdeling
Afw. Vl. Deuren moest worden verwisseld voor een
nog grotere en betere cycloon.
Het personeel van de firma Lommerts klaarde dit karwei in een half uurtje (montage en demontage van
kraanarm en toebehoren niet medegerekend). Een voor
hun doen dus eigenlijk niets te betekenen takelstuk.
Voor ons echter spectaculair genoeg om d.m.v. deze
foto nog eens te laten zien hoe deze cycloon (men sprak
al van een Halbertsma ruimte-capsule) op zijn plaats
gebracht werd.

1(141 Hier vestigde „That new move" zich.

autotocht van
gepensioneerd en
bedrijf grouw 01,7
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In skoallefoto yn it jier 1907.
Boppeste rige fan lofts nei rjochts: Lipkje Dijkstra, Metsje Yska, Jitske Kingma, Rornkje Kingtna, Jitske Bouma,
Maaike Alberda, Jan de Groot.
Twadde rige: Rein Jonker, Cornelis Dijkstra, Hinne de Haan, Afke de 1laan, Dora Sterk, Goslik Gorter,
Kees Haites, Piter Alberda.
Tredde rige: Arend Kingrna, Djoke v. d. Schaaf, Flinke Rijpma, Jacob Hylkerna, Johannes Hylkema, Gerrit
Boonstra, Tjalke Boonstra Frans Haites.
Fjirde rige: Hendrik v. d. Schaaf, Tsjepke v, d. Schaaf, 1lette Hylkerna, Piter Rypma, Jan v. d. Zwaag, Japke
v. d. Zwaag, Willem Boonstra, Sjoerd Haites.
Fiifde rige: Jelle Jonker, Tjitse Noorderhaven, Kiaes Sjollema, Sikke Kingma, Thomas de Groot, Gerben
Seldenrust, Sytse Jonker, Wouter Schuurmans, Gerben v. d. Goot, Master Dirk Schuiternaker.

de Fryske beukers u 30 •

le. „Winterstjerkes" is de namme fan
it boekje, dat in samling forhalen en
rn fan liopsizferskes jowt foar de
kernách fjouwer oant sawn jier en
hwerfoar Ina van Blaaderen de printsjes makke hat.

Nou sil it net elkenien dtdlik wéze
hwat de NVEV, Grouw en de rige
boekjes (der komme seis dieltsjes yn
trije jier) mei elkoar to meitsjen ha.
Mar hoe't dat krekt sit, dat die de heai
G. H. Visser, de direkteur fan it Pedagogysk Advysburo fan de Fryske
Akademy íit de doeken. En om it noch
hwat yngewikkelder to meitsjen: net
as direkteur fan dat buro, mar át namme fan de Beukerkommisje fan it Pedagogysk Wurkforbán fan de Fryske
Akademy. Dy Beukerkommisje hie in
oprop dien om koarte forhalen en ferskes foar de bern to skriuwen mei
it doel át it ynstjarde materiael in
rychje beukerboekjes gear te stallen,
hwant dér is forlet fan. De oprop hat
gans opsmiten. Der kamen net minder
as in handert bijdragen yn fan sa'n
tritich skriuwers en skriuwsters. Ut
dy bijdragen is in kar dien en sadwaende binne yn it earste dieltsje by elkoar brocht forhaeltsjes en ferskes,
dy't to meitsjen ha mei Sint Merten,
mei Sinteklaes en mei Krysttiid. It
boekje, dat fjirtich siden telt, is forskenen by de ajowerij „Friesland" yn
Grou en jildt f 5.50.
Mar it is net omdat it boekje printe is yn Grou, dat justermiddei boargemaster Vrijling it earste eksemplear
krige. In boargemaster fan Idaerderadiel in boekje oanbiede mei it wurd
Sinteklaes der yn, dat lit him ek net
tinke. Né, hwat ha de Grousters
dien. De forhalen en ferskes oer Sinteklaes binne át it boek helle en ..
dér steane forhalen en ferskes oer
Sint Piter foar yn it plak. Sa slet dat
juster. In Grouster edysje (dér binne twa hándert eksemplaren fan oanmakke) mei de Grouster Sint Piter. En
elknien baten Grou kin it boekje
ke - e, mar dan mei Sinteklaesferskes.
<vat de Grousters oanbilanget komt
it boekje moai op tiid. Hwant noch
mar fjirtjin dagen, dan set Sint

r

op sri
5,1G
un aiuu
ornearre is foar it Sint Piterfeest, dat
elk jier mei alle fleur fierd wurdt. De
spesiale Sint Piter-átjefte fan „Winterstjerkes" makke de Groustikikáboekjes fansels ekstra djár. De 1«tilignisje
hie al stipe fan it Provinsiael Bistjár
fan Fryslán, mar foar de aparte Grouster átjefte hat de Coöperatieve - Raiffeisenbank Roardahuzum-Grou ek noch
jild biskikber steld. En de stipers kinne
tofreden wêze: it is in hiel aerdich
hoek ;n

Lofts boargemaster K. J. Vr9ling
fan Idaerderadiel, dy't fan ût1er
Terpstra it earste eksemplaer
je
fan „Winterstjerkes"

Earste tit rige fan seis boekjes foar beukers

Winterstierkes mei Sint
Piter, sfinder Sinteklaes
Der wiene tiisdeitomiddei hwat mear
manlju as gewoan bij de iepening fan
de jierlikse eksposysje fan de Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging yn Grou, dy't hálden wurdt yn
de greate seal fan hotel „Oostergoo"
Dat hie in spesiale reden. Doe krige
boargemaster K. J. Vrijling fan Idaerderadiel nammentilk it earste dieltjse
oanbean fan in rige boekjes, dy't foar
de Fryske beukers átjown wurde sille. „Winterstjerkes" is de namme fan
it boekje, dat in samling forhalen en
opsizferskes jowt foar de •rn fan likerniich fjouwer oant sawn jier en
hwerfoar Ina van Blaaderen de printsjes makke hat.
Nou sil it net elkenien dádlik wé'ze
hwat de NVEV, Grouw en de rige
boekjes (der komme seis dieltsjes yn
trije jier) mei elkoar to meitsjen ha.
Mar hoe't dat krekt sit, dat die de heat
G. n. Visser, de direkteur fan it Pedagogysk Advysburo fan de Fryske
Akademy át de doeken. En om it noch
hwat yngewikkelder to meitsjen: net
as direkteur fan dat buro, mar át namme fan de Beukerkommisje fan it Pedagogysk Wurkforbán fan de Fryske
Akademy. Dy Beukerkommisje hie in
oprop dien om koarte forhalen en ferskes foar de bern to skriuwen mei
it doel 'at it ynstjárde materiael in
rychje beukerboekjes gear te stallen,
hwant dér is forlet fan. De oprop hat
gáns opsmiten. Der kamen net minder
as in hándert bijdragen yn fan sa'n
tritich skriuwers en skriuwsters. Ut
dy bijdragen is in kar dien en sadwaende binne yn it earste dieltsje by elferskes,
koar brocht forhaeltsjes en
dy't to meitsjen ha mei Sint Merten,
mei Sinteklaes en mei Krysttiid. It
boekje, dat fjirtich siden telt, is forskenen by de átjowerij „Friesland" yn
Grou en jildt f 5.50.
Mar it is net omdat it boekje printe is yn Grou, dat justermiddei boargemaster Vrijling it earste eksemplear
krige. In boargemaster fan Idaerderadiel in boekje oanbiede mei it wurd
Sinteklaes der yn, dat lit him ek net
tinke. Né, hwat ha de Grousters
dien. De forhalen en ferskes oer Sinteklaes binne át it boek helle en ..
dér steane forhalen en ferskes oer
Sint Piter foar yn it plak. Sa siet dat
juster. In Grouster edysje (clér binne twa hándert eksemplaren fan oanmakke) mei de Grouster Sint Piter. En
elkenien baten Grou kin it boekje
ke 'e, mar dan mei Sinteklaesferskes.
Wat de Grousters oanbilanget komt
it boekje moai op tijd. Hwant noch
mar fjirtjin dagen, dan set Sint

Piter wer foet oan wál yn syn fortroude doarp. De bátensteander tinkt
miskien dat Sint Piter foar de Grousters is hwat Sinteklaes is foar oars
elkenien, mar dér is er dan mis mei.
En fier mis ek. Sint Piter is hiel hwat
oars as Sinteklaes.
En hwerom waerd dat earste boekje nou krekt átrikt op de eksposysje
fan de NVEV? Dat komt omdat de
opbringst fan de eksposysje ek nou
ornearre is foar it Sint Piterfeest, dat
elk jier mei alle fleur fierd wurdt. De
spesiale Sint Piter-átjefte fan „Winterstjerkes" makke de Groustboekjes fansels ekstra djár. De
'misje
hie al stipe fan it Provinsiael I3istjár
fan Fryslán, mar foar de aparte Grouster fitjefte hat de Coöperatieve Raiffeisenbank Roardahuzum- Grou ek noch
jild biskikber steld. En de stipers kinne
tofreden wéze: if is in }dei aerdich
boek ,v11,r1

Lofts boargemaster K. J. VrOling
fan Idaerderadiel, dy't jan ittM: er
Terpstra it earste eksemplaer
fan „Winterstjerkes"
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De tegels van de haard, noemde Teun
de Vries één van zijn verhalenbundels.
Welnu hier zijn ze dan de tegels van de
haard. Maar niet in de omgeving van
Veenklooster, waar Theun de Vries zijn
verhalen meest spelen laat, maar in het
huis, dat nu bewoond wordt door de heer
Liezinga, waar dokter Wielinga uit vertrokken is. De grote schouw, waarvan de
foto een onvolledig beeld geeft, zit in de
muur die aan de kant van het postkantoor is. Hij is oorspronkelijk geheel met
tegels bekleed geweest, wat men hier ziet
zijn de restanten, die ook vaak nog zwaar

Yn bigjin augustus 1921 wie 't bfflewetter sakke ta
34 tomme einder simmerpeil. Mar trije wike letter
wie 't noch folie leger. Doe wie 't ynklonken ta 45
tomme 'Under peil. Bigjin septimber stie 't d'r yn 't
wetterlé n sá by dat fanwege 't lege wetter d'r net
hurdsyld wurde koe op 'e Grouster Mar en yn 'e
Martynje. Allinne op 'e Ie — tusken Pean en Sitebuorren — wie soks noch mooglik. In wikemannich
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nog te lezen is. Ook kwam er op twee meter hoogte een groot rozet van tegels
bloot. Nu is deze zijmuur wel het oudste
stuk van het huis, de voorgevel is van
veel later datum. Aan de steen te zien, is
dit huis in de zeventiende eeuw gebouwd
en zullen de tegels ook wel van die tijd
zijn. Het huis wordt nu in tweeën bewoond. De familie Hoekema heeft het
lang bewoond, vroeger is het een herberg
geweest en daarvoor was het het gemeentehuis, tot 1885 toe. De hoekkamer boven
met zijn zware balken was de trouwkamer.
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beschadigd zijn. Het zijn oude tegels met
aparte voorstellingen. Er is, of liever gezegd, .er_was een kolom tegels die zinnebeeld~orstelde en waarvan men op de
ene foVesechts een afbeelding ziet. De
onderste tegel stelt de Hoop voor, zoals

Om op de tegels terug te komen, er zijn
afbeeldingen bij van schepen, spelende
kinderen, krijgslieden, bloemen. Mogelijk,
dat we. in de nieuwe winkel een tableau4
van deze aparte tegels kunnen bewonderen.

`

OUD
GROUW

De tegels van de haard, noemde Teun
de Vries één van zijn verhalenbundels.
Welnu hier zijn ze dan de tegels van de
haard. Maar niet in de omgeving van
Veenklooster, waar Theun de Vries zijn
verhalen meest spelen laat, maar in het
huis, dat nu bewoond wordt door de heer
Liezinga, waar dokter Wielinga uit vertrokken is. De grote schouw, waarvan de
foto een onvolledig beeld geeft, zit in de
muur die aan de kant van het postkantoor is. Hij is oorspronkelijk geheel met
tegels bekleed geweest, wat men hier ziet
zijn de restanten, die ook vaak nog zwam

nog te lezen ts. ook Kwam er up twee meter hoogte een groot rozet van tegels
bloot. Nu is deze zijmuur wel het oudste
stuk van het huis, de voorgevel is van
veel later datum. Aan de steen te zien, is
dit huis in de zeventiende eeuw gebouwd
en zullen de tegels ook wel van die tijd
zijn. Het huis wordt nu in tweeën bewoond. De familie Hoekema heeft het
lang bewoond, vroeger is het een herberg
geweest en daarvoor was het het gemeentehuis, tot 1885 toe. De hoekkamer boven
met zijn zware balken was de trouwkamer.

beschadigd zijn. Het zijn oude tegels met Om op de tegels terug te komen, er zijn
aparte voorstellingen. Er is, of liever ge- afbeeldingen bij van schepen, spelende
zegd, er was een kolom tegels die zinne- kinderen, krijgslieden. bloemen. Mogelijk,
beelden voorstelde en waarvan men op de dat we in de nieuwe winkel een tableau
ene foto rechts een afbeelding ziet. De van deze aparte tegels kunnen bewondeonderste tegel stelt de Hoon voor, zoals ren.

nn
-

.t• ;1.,, n c4 -t
`--+------,'-• k. c ,."..
.., ;::, ;:l
2

st e, 0

p

....4

...
—

5.:), A..,C2 pr• 2>t
A ,...,1•'
. 7"1 ".t n gl.,*,-,••••.nn e,,
c-, 5-' b 2', .s1 2 • i4-;
-to ez.
• ez,ttl Z 2
-‘1= cz
82
con,n"•:3.,,2n,N;teb
A r2 §
e,4 rl..

.....

-, . -.....

.,--,:,", n g• -t,,,, n .

" rt
P__-J- c'' `-- c" n 2.). o n •r2 es •-t - E'
,..
-. ,gp•xj ns- :.t. m ró 5 ,•1. c,
a
z-.1., ,..Crq
n
a.- n .;--- n
-t
--,
, -,,„,...1.
LrQ t....... •,..
•--‘
.—
ei•

n
s.
n e,-4.
gs s ,;--- ..,_,
0-•. )4 4
z.-

-.

- •

a
‹.....,:zierc.1
"

a-- n n

2

"•-t
—
A n
n n
A

-t

"4 • " s.., A.,

"t0n)nN
....., ...

n ,...........---.
,
c, .
-1 ..., •--- ez,
n -..
-'• gl., n c,) n

5.°., (` (-I'

5:',.,t,

•

...-...

A ;t1

....
n

•••• (2,n p,,,"--, A• et ,...,
n"4-ng',-zy-•
scrq -- A A..
•

e.. .12

isk

).4

-co

z••• Z-i
-t ,,,,
••-;
n ...,.tri.*en n
c,,

1

-t ,52. ,....--, &','s ,•-•. 0 n ,.., g, n
n -cS
hri .•
'4 -2 c', A.. A- -.• ('' C
n

g: n c(?,
'''
,,,:,

o

'ti z)
e...1 e.i.

á..,,,
rc,̀:,. =j nt--, a
a-.2
n •1
s-. A n
r.,
--,: 0
(.„ ..„. eb ... r.,
...1

n
ei. , ••

• n g, ie ,,,

a.. n - ....,
-- o -:i .,.i•-t

.2 n
n
crcl
14 s's-- ep
rk .
(°.=1( C3-,

,., g., n i

2

a, ;:t.",..zi

-U'crz, -t
n
"4- . ‘'
,
.4
co .«., .
N`3 R 5tC:)(''''
,2- (°•

dee,.

,..

rcg

Jubilea van ijsclubs in Grou
IJsclub %rouw' viert
op 31 januari 2012
haar 150-jarig bestaan
en twee weken later op 15 februari 2012
-viert ijsclub Tom. It
Jonge Folkje' haar
100-jarig bestaan.

GROU E Ter gelegenheid van
deze buitengewone jubilea
worden op zaterdag 28 januari
2012 een receptie en een speciale feestavond gehouden. Het
mag buitengewoon en uniek
heten dat twee verenigingen al
zo lang bestaan in Grou. In Fryslán is Grou nog het enige dorp
waar twee verenigingen naast
en met elkaar dezelfde doelstelling nastreven.
Beide verenigingen ontplooien
samen hun activiteiten, waarbij met name het jeugdaspect
wordt behartigd door ijsclub
"Foar It Jonge Folkje". Uniek
zijn de ledenvergaderingen,
die beide verenigingen op één
en dezelfde avond, achter elkaar, organiseren. Beide verenigingen zijn lid van de KNSB
en aangesloten bij de Bond van
ijsclubs, gewest Fryslán. Er
wordt een gezamenlijke ledenadministratie gevoerd.
Met name de afgelopen decennia zijn talloze Friese kampi-

•91VI:t1

G. Castetein, A. Bouma, H. Hoeneveld,
D. Looyenga, A. Sjoilema

Het bestuur van ijsclub Grouw in 1927. De namen werden destijds 'gewoon' op de foto vermeld.

oenschappen georganiseerd.
Grote talenten (Rintje Ritsma,
Sven Kramer, Wieteke Kramer)
hebben acte de présence gegeven.
Talenten
Ook heeft het dorp Grou zelf de
nodige talenten voortgebracht,
zoals Sj oukj e Bouma, Atj e Deelstra, Dik Jellema, Haitske Pijlman, Bert de Jong, Jan Jan Brou-

wer en anderen.
Zoals gezegd willen beide ijsclubs op zaterdag 28 januari
2012 stilstaan bij hun respectievelijke 150- en 100-jarige bestaan. Naast een receptie op zaterdagmiddag in hotel Oostergoo zal er voor alle leden en inwoners van Grou 's avonds een
ijsrevue (Kálde drokte) worden
opgevoerd door het Kritetoaniel, in samenwerking met het

koor Ratjetoe. Klaasje van der
Veen-de Boer heeft daartoe, op
verzoek van de jubileumcommissie, een bestaande revue uit
Winsum bewerkt en omgezet
naar de Grouster situatie. De
liedjes in de revue zijn eveneens bewerkt en voorzien van
nieuwe arrangementen. Het resultaat mag er zijn. De revue zal
worden opgevoerd in het Aquaverium.

Mi De Grouster ijsclubbesturen in 1962: v.l.n.r. (zittend) H. Bouma, W. Pekema, B. de Leeuw, K. Bijlsma, R. de Jong; (staand) R Reitsma, F.
Bloemsma, F. Mellema, R Eisinga, M. Kaastra.
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D.t is een joto, waar u toch echt
even naar moet kijken. Er staan drie
echtparen uit Grouw op, die gisteren
hun diamanten huwelijksfeest vierden.
Nu is dat op zichzelf nog niet zo heel
bijzonder, want er zijn wel meer paren zestig jaar getrouwd. Maar wel
apart is dat ze niet alleen op dezelfde
dag, maar ook in het zelfde gemeentehuis en voor. dezelfde ambtenaar van
de burgerlijke stand (Arend Bouma)
trouwden. ReOts het echtpaar Stoffel
Lantinga (81ren Klaske Zetzema (bijna 80) uit de Paviljoenstraat met in het
midden Sieds Jonker (83) en Froukje
de Jong (83) uit de Hoofdstraat, die
even parmantig, maar ook een beetje
zenuwachtiger naast elkaar zaten op 18
mei 1907, toen de ambtenaar hen in de
echt verbond. Dat was op een zaterdag
(voor Pinkster), omdat dat niet zo'n
dure trouwdag was 's middags om
twaalf uur. Het echtpaar Lantinga zat
toen in het midden. Met hen trouwde
toen nog het echtpaar W. Hazenberg,
waarvan man en vrouw beiden al zijn
overleden. Maar (ietwat later) op dezelfde dag trouwden ook nog Johannes
Libbes Leistra (81) 'en Minke Freerks
Jonker (84v, die inmiddels al twee jaar
et bejaardenhuis „Friesmahiem"
ouw wonen. Om de drukte tt4pv,tk en waren zij gisteren onder5eao-

ken bij een zoon, die Mate bij het recreatiecentrum „Yn'e Lijte" te Grouw
woont. Het kostte in totaal enkele uren
voor alle diamanten paren kon worden
bewogen hun medewerking te verlenen
bij het maken van een foto. Maar
toen ze voor enkele ogenblikken, zittend op het balcon van hotel „Oostergoo" de kou hadden getrotseerd, had
niemand eigenlijk nog het geduld om
het resultaat af te wachten. Maar hier
is dan de foto. Met op de achtergrond
de Grouwster Sint Pieter.

. De volgende echtparen warén de 18de
mei
60 jaren getrouwd:
S. Lantinga, geb. 4 aug. 1885
K. Lantinga-Zetzema, geb. 9 juni 1887
, wonende Paviljoenstraat;
Joh. Leistra, geb. 1883
M. Leistra-Jonker, geb. 1882
wonende Friesma Hiem;
S. Jonker Jonker-de Jong
wonende Hoofdstraat.
Al deze echtparen zijn, zoals vroeger
gebruikelijk was, op hetzelfde tijdstip in
Grouw getrouwd en zijn ook altijd in
Grouw blijven wonen.
Lantinga is 52 jaar werkzaam geweest
bij de firma Halbertsma.
Leistra had vroeger een groentewinkel
waar nu het huis staat van familie De
Jong aan de Boerewal.
Jonker is altijd boer geweest hier in
Grouw.
Het heeft de echtparen op die dag niet
aan belangstelling ontbroken.
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34 koumelkerijen wiene der yn Grou !
Hjidinder de 30 koumelkerijen, dy't stien hiene.
D. L. Bouma hat se nou allegearre opD.L.B. neamde en hwer tal reaksjes op
kommen binne fan hwer as dy dan wol skreaun mei harren biwenners fan alear.
Koumelkerijen
1
2
3
4

De Hoanne Pólle
Houke Pólle
It saneamde Keallán
Timmerskuorre

Hwer't hja wiene
Nou de foarein yn 't Park
Tsjinoer Báterfabr. o.d. Grou
Láns de Stasjonswei
D. Tj. Hiemstra tsjinoer Park

5 Pieter Schuurmans
6 Binnerts Lys' hûs
7 Arjen Bruinsma
8 Blommewinkel

By de draeibrége
Foarhinne winkeltsje B.L.
Tsjinoer Park oan 't Nijdjip
Van der Zwaag

9 Duvelseilán

Nou Gemeentewurkpleats

10 By 't Thélrás
11 Houtskuorre

Earst bargehok
Fan de houtmoune

12 De áld skuorre
13 Efter A. B. de Jong
14 Steeg Klaes Westra
15 Efter Douma
16 Oer 't Hout
17 Piter Sints Pólle
18 Tsjeard Sytses Mie
19 Joh. Kooistra
20 Douwe Snoek
21 Fraechlearerskeamer
22 Bakkerij

Fan Wed. Age Jonker
Nou wente en bergpleats
Tusken Bottema en de áld haven
Nou doarpshtis
Letter Jan Kleinhuis
Ek op Boerewáls-opfeart
Eartiids fan A. Andringa

23 Bartele Kleinhuis
24 Wisse R. Beeksma

Oerhaelspaed
Kade Wisse Eke

25 Fabryksteech
26 Yn de Boogstrjitte
27 Oan de Havenmelkerij

Foarby 't álde gemeentelffis
Aen Poep
Fan Cees Wester

28 Oan de Bliken

Sjoerd Stelwagen

29 Ljibbe Pôlle

Jelle Bylsma

30 Albert de Groot
31 Klaes Hondema

Foarh. Japik Pelhiem
Foarh. Oaljemoune

32 Skouboarch
33 Rekreaesje Kofjehits
34 Sein Mie

Melkerij L. Joh. Leistra
Yndertiid ek kofjelnlis west

Biwenners foarhinne en nou
Willem Dijkstra, frou R. Komduur
Jouke de Jong, R. J. v. d. Berg, Wietse Jonker, órbrutsen
Der't it hás tan Sjoerd Visser stie, feart, lei láns de wei
Ype H. Sietema, Abe Zantema (melken leard), eigen.
frou v. d. Veer
Nou autobidriuw fan Sytse Kuperus
Nou autogarage fan frou v. d. 'V eer? Sipke Bruinsma
\ Oer de barte, de greate beam stiet der noch
Foarhinne ek káperij Romke Hellinga. It sté fan Deelstra waerd kopersé neamd (hwerom?)
Iiindrik Atses sette htten, Sytse de Groot, Atze Wybenga, Jannes Vissia hiene der 6.o. melkerij
, Letter melkerij fan Sytse Bokma, paed St. Piters P611e
Fan v. Riezen-flylkema (Sipke Arj. Bruinsma) hie dêr
melkerij, nou timmerwinkel W. van Stralen
D. Looienga., B. Kingma, F. v. d. Goot, Yde Jonker
Bottema, ek timmerwinkel west, W. Reitsma?
Slachterij fan Abele, wenne Jelle Bijlsma, Japiks Tryn
Douwe Bloemsma, Tsj. Stelwagen, etc.
Bouke S. Bruinsma, letter Siete Bruinsma
Wie slachterij en melkerij, P. S. de Jong
Wie mear foar fiskerij, wierskynlik gjin fé
Klompewinkel etc. Joh. K. molkfarder, neityd Amerika
Jan Terpstra
Stiene alear álde wenten, Ype Gerbens de Groot
Der moat melkerij west hawwe, der't letter de bakkerij
wie,/ Joch. v. d. Wal hat it sa oantekene, mar it wie fier
foar myn tiden, lyk as der mear is.
Tsjerkstrjitte, Eize Sytgma, Jelle Antje
Nou de greate seal fan Braam. (Wy brochten der ierpels, 1 sint it amerfol)
Yde Jonker, letter by de Ald Skuorre
Stálhá (fan An, ieske) winkel (Henna Geartsje '
Letter timmerij H lij v. d. Schaaf en bergplaats. Joch.
v. d. Wal hat der ekin skoft wenne
Klaes, nou brákt troch Eize‘ Bouma. Keamer etc. Jan
Hazenberg
Letter Auke Bijlsma, nou alles oan de helling, der't W.
Postma earst wenne, nou Westers helling
Nou forhierderij fan sylskippen, A. de Groot
Fan H. en Tj. H. Dijkstra, nou allegearre hast R. en E.
Wester
.
Nou kreaze wente fan in Grinzer
Sette litten troch Corn. Wester
Nou David Veenstra

Oerskreaun fan in bryfke yn it besit fan S.A.Schoustra, dokter te Grou, foar him
opmakke yn april 1946 troch Jochum van der Wal
(ferstoarn 28 april 1947, áld 68 jier).
Grou hie alear frijhwat koumelkerijen. HjirCinder folgje se:
-1
De Hoannepólle
Dér't Wietse Jonker wennet
-2
-3
Dér't Sjoerd Visser wennet
-4
De timmerij van A.vd.Veer
De garage fan Kuperus
-5
Dér't Wietse Postma en oaren wenje
-6
-7
Dér't Aant de Jong wennet oan it Nijdjip
8
Dér't widdow J.Hylkema wennet
-9
Dér't Romke Hellinga wennet
10 Dér't P.Smit wennet (DCivelseilán)
-11 Ticht by it ThéhCis
_12 Dér't Abele de Vries wennet
-13 A.B.de Jong wennet
14 Dér't Klaas Zetzema wennet
- 15 Dér J.Sjoerdsma enwiddow Bokma wennet
-16 Dér no Klaas Poeze wennet
17 Dér no Hidde Westra en oaren wenje
„18 't No ófbrutsene fan Siete Bruinsma en oaren
19 Efter 't álde mannehCis en dér widdow H.Sietema wennet
- 20 Dér widdow Douwe Snoek wennet
-21 Dér Jan Terpstra wennet
- 22 Dér Jan Kleinhuis wennet
- 23 Dér't fraachleardershCis stiet
—24 Dér't Tjeerd Bruinsma en oaren wenje yn de Tsjerkestrjitte
25 Dér Minze Bruinsma, Sjoerd de Jong en oaren wenje
- 26 Dér't de grutte seal fan Braam is
-27 In stik fan Halbertsma's fabryk tichte by it álde grietenijhils
-28 Dér't widdow H.Stellingwerf wennet
29 Dér Tj.Huisman en B.Visser wenje
30 Dér Brandsma wennet oan de Baai

