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F.J. Hoekstra verlaat de Friesh 
Grou-Na 1 januari was het even wennen bij de Frieslandbank te Grou. Op die 
datum droeg de heer F.J. Hoekstra de sleutels van de bank over aan zijn zoon 
J.F. Hoekstra. Deze was hiervoor 4 jaar direkteur van de Frieslandbank te 
Ureterp. 
De heer F.J. Hoekstra was 1 januari precies 45 jaar werkzaam in het 
bankwezen. 
De heer Hoekstra heeft zich in de tijd dat hij in Grou werkzaam was altijd erg 
ingezet voor het verenigingsleven. Niet alleen op het bestuurlijk vlak, maar 
ook op het financiële (wereldspaardag). Voor het korps Apollo had hij een 
zwak, „hwat is der mooier dan dat mei feestelikheden in korps troch de 
buorren giet". 
De laatste keer met wereldspaardag ontving het korps een financiële donatie 
van de bank voor hun jubileum in 1992. Op tweede kerstdag stond het korps 's 
morgens om kwart over zeven kerstliederen te spelen voor de woning van 
Hoekstra. Iets wat bijzonder gewaardeerd werd. 

De gaande en de komende man. 
F.J. Hoekstra achter het buro, zijn zoon J.F. Hoekstra ervoor. 

De heer Hoekstra is in 1927 geboren te Nes bij 
Akkrum. Hij begon zijn carriere in 1945, bij het 
distributiekantoor te Akkrum en was aanwezig 
bij het uitdelen van het Lieftink tientje via de 
stamkaart. 
Zijn bankwerkzaamheden vingen op I januari 
1946 aan bij de Amsterdamsche Bank te 
Akkrum. Deze bank had haar werkterrein in 
Grou, Aldeboarn en Terherne. In Grou werd 
zitting gehouden in het kantoor van de 
Zuivelfabriek aan de Stationsweg. 
In juli '46 werd de zitting verplaatst naar de 
woning van notaris de Vries aan de Hoofdstraat 
(nu chinees restaurant). 
In 1948 verhuisde de bank naar het toenmalige 
admi ,  j4antoor van Jansma & Hylkema 
aan. 
I 	 de zitting opgeheven, nadien 

•  „,  ten bezocht. Met twee man ging 

men dan .  op de fiets naar drou, de tas met geld 
aan de tussenstang van de fiets. 
In 1953 trok Hoekstra er ook per brommer voor 
bankzaken op uit (effecten en assurantiën) naar 
Aldeboarn, Terherne en Jirnsum. Een auto 
kwam er pas in 1958. 
In 1955 werd de heer Hoekstra benoemd tot 
kassier van de Nutsspaarbank te Grou en 1 jaar 
later tot penningmeester. Hij kwam dat jaar ook 
in Grou wonen. De Nutsspaarbank had toen een 
obligo van f 800.000,-. Er werden in die tijd 
twee avondzittingen gehouden in de vroegere 
bewaarschool aan de Raadhuisstraat. Het ene 
lokaal was wachtkamer en in het andere lokaal 
werd zitting gehouden door Hoekstra met twee 
andere bestuursleden. 
Overdag bleef Hoekstra aktief voor de 
Amsterdamsche Bank. 
In 1958 werd een nieuw bankgebouw gebouwd 

Mdbalt  i»4  
aan de Troelstrawei waar ook de Amster-
damsche Bank (later AMRO Bank) zitting hield. 
Het aantal zittingen van de Nutsspaarbank werd 
toen uitgebreid naar 3 avondzittingen en 
zaterdagsmiddags, later alle middagen en 2 
avonden. Al deze zittingen werden toen gerund 
door mevr. Hoekstra en een meisje met hulp van 
de heer Hoekstra en de bestuursleden. 
Op 1 januari 1964 werd Hoekstra benoemd tot 
algemeen procuratiehouder van het kantoor te 
Akkrum. De diensten van de banken begonnen 
zich steeds meer uit te breiden zodat Hoekstra op 
een gegeven moment een .  beslissing moest 
nemen. Het is voor Hoekstra een zware 
beslissing geweest, omdat hij voor het kantoor te 
Akkrum een grote relatiekring had opgebouwd. 
Zijn hart ging echter uit naar het werk van de 
Nutsspaarbank, later Bondsspaarbank die toen 
op 1 januari 1976 volledig in dienst trad en een 
obligo had van ruim 12 miljoen gulden. 
De Bondsspaarbank fuseerde op bovengenoem-
de datum met de Frieslandbank. Veel van de 
klanten van de AMRO bank volgden Hoekstra 
naar de Frieslandbank waarvoor hij hun nog 
altijd dankbaar is. 
Al spoedig werd het bankkantoor te klein en is er 
een geheel nieuw bankgebouw neergezet. 
Een onderdeel van de bank blijft Hoekstra 
koesteren, nl. de spaarbank Mid Fryslán. Sinds 
1976 is hij hier voorzitter van. Van het kapitaal 
dat deze spaarbank bezit wordt veel voor Grou 
en het Grouster verenigingsleven gedaan. Enkele 
voorbeelden zijn steun aan het Grouster skûtsje, 
een zitbank aan het Prinses Margrietkanaal en 
het carillon in de kerktoren. Hoekstra hoopt nog 
tot zijn 70ste voorzitter van dere spaarbank te 
blijven. 
Terug kijkend zei hij de afgelopen jaren niet 
graag te hebben willen missen. Als jongen, de 
crisis bewust thuis te hebben beleefd, kwam hij 
soms wel eens met klanten in de problemen die 
het niet zo breed hadden. Hoekstra voelde zich 
soms echt een sociaal werker en hij hoopt dat hij 
de meesten niet teleurgesteld heeft. 

De Frieslandbank domineert thans te Grou,1 
mede dankzij de medewerking van het personeel 
waarmee Hoekstra het altijd erg goed heeft 
kunnen vinden. 
Naast het werk in de bank, vroeger banken, was. 

—.Hoekstra ook aktief in het verenigingsleven. Hij 
was van 1956-1966 penningmeester van de 
voetbalclub GA VC, van 1969-1989 penning-. 
meester van de VVV te Grou, deze benoemde 
hem in '89 tot erelid 
Hoekstra had zitting in diverse jubileumkommis-
sies. Nu is hij nog bestuurslid van de oudste 
Grouster vereniging, 't Gild, een ziekenfonds 
voor zelfstandigen. 
Bestuurslid en lid van verdienste van de Sintr. 
Komm. Skûtsjesilen sinds 1970. Sinds 1968 
voorzitter van de P.K.B. soos (P.K.B. staat voor 
Praat Kaart Biljartclub). En als laatste sinds 
1958 secretaris-penningmeester van de Kornm. 
Skûtsjesilen te Grou. 
Een andere hobby van Hoekstra is de 
makelaardij. Velen in deze omgeving die een 
woning zochten zijn op deze manier met 
Hoekstra in kontakt gekomen. Voor al die 
mensen met wie Hoekstra zulke goede 
kontakten, hetzij door de bank of het verenigings-
leven heeft, organiseert de scheidende bankdire-
teur een groot feest in café De Twee Gemeenten 
te Jirnsum op woensdag 9 januari.  f_ty 
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• GROU, 18 December. De 
dames-naaivereniging D orcas 
alhier, die reeds Sinds 24 jaren 
zoo velen aan zich heeft verpligt, 
heeft gisteren weder getoond 
haar naam waardig te dragen. 
Niet minder dan 220 eigenge-
maakte kleedingstukken werden 
aan 106 personen uitgereikt. Het 
was zeer velen, aan wie een uit-
reiking plaats had, aan te zien, 
dat zij er zich gelukkig door voel-
den, daar het in dezen tijd van 
groote werkloosheid voor velen 
bijna ondoenlijk is om in de 
behoefte aan kleding, uit eigen 
middelen, te voorzien. 
Komt der Vereeniging dus een 
woord van dank van alle welden-
kenden toe, voor hare belang-
boze en onverpoosde werk-
zaamheid ten behoeve van min-
gegoeden, - het is ten zeerste te 
hopen dat haar wensch niet 
beschaamd zal worden, om door 
vele en ruime giften in staat 
gesteld te worden, bij het vieren 
van haar 25-jarig bestaan in het 
volgende jaar, een zeer ruime uit-
deeling te kunnen doen plaats 
hebben. 



Oc•_.3 
,DORCAS" TE GROUW. 

De Vereeniging stelt zich voor, de 
jaarlijksche UITDEELING 

an kleedingstukken aan behoeftigen te 
-doen plaats hebben in de Kerkekamer der 
Doopsgez. Gemeente, op 

WOENSDAG 16 DEZER, 
ap wejken dag de goederen van 1 tot 3 
uur voer de honoraire leden ter bezichti-
ging zulen zijn uitgestald. 

Genoemde honoraire leden worden be-
leefd verzocht, deze kennisgeving aan te 
nemen als in 't bizonder tot haar allen 
gericht. HET BESTUUR. 
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:Pude foto's uit de jaren 1937/38 
Na afloop van de Oostergoo Zeilwedstrijd in 1937 of 1938 trekt de stoomboot „Een- 
dracht II" uit Langweer een lange sleep schepen door de spoorbrug bij Grotiw. 

Voor de wal liggen de stoomboten van Van der Wal en Van Duren voor de werk-
verschaffing, welke het prinses Margrietkanaal groeven van de Hoantsmolen tot 
de Biggemeer. Foto A. Dijkstra 



Waarom heeft 'n skûtsje 
een hel en geen hemel? 

Taal van de schippers 
wordt geregistreerd 

BOUKE DE VRIES heeft er zijn gemak van genomen. Hij is onderuit 
gezakt in zijn stoel en laat z'n benen rusten op een tweede. Al zou op dit 
moment de koningin binnentreden, Bouke de Vries zou voor hare majesteit 
niet overeind komen. „Hjir rèst it overskot fan in losbandich leven," zegt 
hij. Zijn vrouw Gelske glimlacht goedmoedig. Met die losbandigheid van de 
oud-skátsjesIdpper zal het wel loslopen. Hij heeft er weinig tijd voor gehad. 
Een stront- en modderschipper had in zijn beste jaren genoeg aan de strijd 
om het besttaan. Bouke de Vries is nu 85 jaar en hij gelooft het verder wel. 

* Samen op zoek naar de na-
men van skûtsje-onderdelen. 
Van links naar rechts Bouke de 
Vries (85), zoon Hylke, vrouw 
Gelske en ondervrager Karel 
Ferdinand Gildemacher. 

Rij en zijn vrouw leven stil in een 
huisje aan de Paviljoenstriitte in 
Grouw. Ze redden zich zelf. Dat is te 
zeggen, één van de dochters zorgt voor 
de was en houdt het huis schoon. „En it 
opfretten dogge wysels", zegt Bouke de 
Vries. Uiteraard kan hij menig stout-
moedig schippersavontuur vertellen, 
maar daar gaat het ditmaal niet om. 
Mavo-onderwijzer Karel Ferdinand 
Gildemaeher uit Ilaskerhorne heeft, in 
het kader van zijn studie Fries MO-B, 
opdracht om alle onderdelen van het 
skutsje te „benoemen". Dat is tot nu toe 
nooit grondig gebeurd, hoewel iemand 
als S. J. van der Meulen wel het een en 
ander gedaan heeft.  

vandaan komt, maar men noemde het 
nu eenmaal zo. 

En was er dan misschien ook een 
hemel aan boord van het skûtsje? Nee, 
daar heeft hij althans nooit van ge-
hoord. Het zal wel niet, want „it wie in 
sjagrijnich birop, dat skipperjen. Je wie-
ne frij, mar je mousten in pense tol 
wurk dwaen." Misschien dat de schip-
pers daarom nooit aan het vernoemen 
van de hemel zijn toegekomen. 



Borgmolen 
wordt 2.6 3 V 
gerestaureerd 

1  Een der markante punten in het land-
schap bij Grouw, de Borgmolen, werd 
tijdens de stormen van vorig jaar ernstig 
beschadigd. 

Deze zomer kwam er een subsidie los 
voor de restauratie van deze prachtige 
poldermolen. Het aannemersbedrijf J. de 
Wal te Grouw is met de restauratie be-
last. De grootste moeilijkheid bij de res-
tauratie is her-vinden van het juiste hout. 

	 _ 
, 

Zo moet er ieperen hout van 10 m lengte 
gebruikt worden, hetwelk nergens meer 
te krijgen is. 

De molen maalde in vroeger tijden het 
water uit de polder ten Noorden van de 
Borgsloot in deze, toen nog in open ver-
binding met hetbuitenwater staande vaart. 
Volgens het boek Molens van Nederland, 
werd de molen in 1895 gebouwd. De mo-
len is een zgn. grondzeiler van het buiten-
kruiende type, hetgeen inhoudt dat de 
molenaar de molen vanaf de grond kan 
kruiën en de zeilvoering regelen. 

De Borgmolen wordt zo gerestaureerd, 
dat hij eventueel ook weer kan draaien. 
Het is echter niet bekend of dit ook het 
geval zal zijn. De hekken zullen dan ver-
plaatst moeten worden. Voor de molen 
zou het veel beter zijn, dat hij van tijd 
tot tijd draaide, 

Op de foto is duidelijk de spil te zien 
met bovenop het kammenrad, hetwelk 
aangedreven wordt door het bovenwiel 
van de molenas met daaraan de wieken. 
Onderaan de spil bevindt zich weer een 
kammenwiel hetwelk het vijzelwiel aan-
drijft, waardoor de vijzel gaat draaien en 
het water zo naar boven vijzelt. 

Op de andere foto het geraamte van de 
molen met daarnaast de kap, midden 
in het ruime polderland. 
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In kader Altem'rnatieve Elf;talWItocht /J -2  

Hinne Stellingwerf uit Grouw 
met prikslee over Yijoesameer 

Hinne Stellingwerf treft het daarom 
niet, dat het de laatste jaren maar geen 
echt winter meer wil worden. Zijn laat-
ste activiteiten met de prikslee dateren 
van vijf jaar geleden, toen hij over de 
route Grouw-Warga heen en terug in 
totaal anderhalf uur deed. Om toch de 
juiste oefeningen voor de priksleesport 
bij te houden, doet hij dagelijks een 
half uur op zijn slaapkamer aan droog-

training. 

De kans zit er dik in, dat Hinne Stel-
lingwerf  zeer  binnenkort van directeur 
Marius J. Roeper van het IJsstadion 
Thialf in Heerenveen toestemming 
krijgt om eens op het kinstijs te komen 
trainen. Wanneer blijkt, dat Hinne met 
zijn prikslee de zo veel geroemde 
Thialfijspiste geen schade 'aandoet, dan 
mag hij vast van de heer Roeper wel 
weer terug komen. 

Binnenkort verschijnt Hinne Stel-
ling-werf toch met zijn prikslee op na-
tuurijs. De Grouwster reist daarvoor 
helemaal naar Noorwegen, waar hij op 
het immense Mjoesameer deel uitmaakt 
van het grote deelnemersveld aan de 
tweede Alternatieve Elfstedentocht, die 
zaterdag 8 maart in Lillehammer van 
start gaat. Hij gaat met de prikslee 
deelnemen aan de tocht over 25 kilome-
ter. 

Hinne Stellingwerf, die de ULO heeft 
doorlopen, is door zijn ziekte arbeidson-
geschikt verklaard. Hij is een persoon, 
die zich volop tussen de mensen be-
geeft. 's Zomers is hij vaak met zijn 
motorschouw te vinden op de wateren 
rond Grouw of hij maakt een grote bui-
tenlandse reis. Een groot deel van Eu-
ropa is dan voor hem ook bekend ter-
rein. 's Winters wandelt hij veel en 
neemt deel aan tal van atletiek-acti-
viteiten. Bij veel trimlopen behoort 
Hinne Stellingwerf tot de vaste deelne-
mers. De MerenlooP van Grouw en 
zelfs de zware Uurloon van Lionitas in 
Leeuwarden heeft hij met succes mee- 
gedaan. 

Om iedere dag zoveel mogelijk in be-
weging te zijn, helpt Hinne Stelling-
werf uit" eigen initiatief mee de Leeu-
warder Courant in Grouw en omgeving 
te bezorgen. Wind en regen houden 
nem uaarvanr nithi Ht WP7rvro.erl  

van de kranten is 
ven geworden, 
zonder kan. Een b 
ven, alles fit houd 
lijks fietsend en 1 
tjes af. 

Bij de foto 

Hinne Stellingwerf (rechts), die met 
zijn prikslee gaat deelnemen aan de 
tweede Alternatieve Elfstedentocht in 
Noorwegen, en zijn begeleider Wieger 
Postma, die de op Friese doorlopers ge-
construeerde slee vast houdt. 

gaine Stellingwerf beschikt over drie 
riksleden, waarvan er twee mee naar 
Noorwegen gaan. De kleinste is gecon-
strueerd op Friese doorlopers en is spe-
can/ geschikt voor glij-ijs. De andere is 
een normale slee, waarmee honderden 
kinderen zich in ons land vermaken 
wanneer er sneeuw ligt. Mocht evenals 
vorig jaar het Mjoesámeer-ijs de kwali-
ficatie werk-ijs verdienen, dan blijft de 
kleine prikslee aan de kant. 

Hinne Stellingwerf wordt naar 
Noorwegen vergezeld en begeleid door 
zijn 43-jarige dorpsgenoot Wieger Post-
ma. „Het is niet verantwoord, dat ik 
zonder begeleider mee doe. Het is de 
heer George Schweigrnann uit Leeu-
warden geweest, die het voor elkaar 
heeft gemaakt, dat ik per prikslee aan 
de Alternatieve Elfstedentocht kan mee 
doen. Een hartewens wordt nu irervuld. 
Tk denk wel. dat ik rle_tneht_van_25 km_ 

GROUW — De dertigjarige Hinne Stellingwerf uit Grouw is van de 
geboorte af al spastisch. Dat is voor hem evenwel geen enkel beletsel om 
volop actief te zijn in de sport. Zijn lijfspreuk daarbij is: „Ik ben en voel me 
niets minder dan gezonde sportslieden. Ik ben natuurlijk veel minder snel, 
'maar komen, doe ik er ook". Hinne Stellingwerf doet aan atletiek (trim-
lopen), wandelt, kaatst, voetbalt zelfs een beetje en is een fervent aanhanger 
van de priksleesport. 

JAN PIJL EN HINNE STELLINGWERF 
LIEPEN OPNIEUW IN ZWITSERLAND 

3/CP 
Voor de tweede maal hebben Jan Pijl (70 jaar) en Hinne Stellingwerf (31 jaar) in Zwitserland het 

afgelopen weekend de z.g. „Schweizerische zwei tage marsch" in Bern gelopen. 

Een zware tocht over bergen en dalen, waarbij de deelnemers mooi weer hadden. 

Het totale trajekt was 43 km lang. 
Een deelnemer moest met een zonnesteek de tocht staken, zo warm was het. 
Beide heren die zo langzamerhand enkele duizenden km. hebben gelopen en ondanks hun 
prestaties toch nog vaak worden miskend, hadden weer enorm veel ervaringen opgedaan. 
Een prachtige medaille welke zij ontvingen voor de behaalde prestatie, kon  aan 

hu n  medaillekast worden toegevoegd. 
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GROUW 	Harrnen en Johannes 
OkkengMtt:' Grouw herdenken van-
dandfit dat ze samen precies 
honderd jaar in dienst zijn van Tiet 
plaatselijke bedrijf Stork Friesland. 
De honderd werkzame jaren worden 
gelijkelijk verdeeld: Hammen en Jo-
hannes nemen elk vijftig voor hun re-
kening. Er wordt echter meer ge-
vierd. Hun verjaardag bijvoorbeeld. 
De broers zijn namelijk op precies de-
zelfde dag jari g  ze worden van-
daag beiden 6-4h  jaar. Inderdaad, het 
kan niet missen: de gebroeders Okke-
ma vormen een tweeling. 

Een halve eeuw geleden lag de we-
reld er anders bij dan vandaag het ge-
val is. „Wy moasten oan 't wurk, de 
jeugd moest fortsjinje," legt Johannes 
Okkema uit; hij is de oudste van de 
twee, hij werd tien minuten eerder ge-
boren dan broer Harmen. „Wy hiene de 
moarns noch. trakteard op skoal/e. De 
iniddeis koene wy bigjinne by it febryk, 
dat doe noch. de firma Van der Made en 
De Vriès hiette." 

Het waren bepaald geen dikke lonen, 
waarmee het duo Okkema na een week 
werken thuiskwam: beiden kregen twee 
kwartjes in het loonzakje. Johannes had 
dat verdiend in de koperslagerij en 
Harmen in het zogenaamde geesthok, 
oftegte1  de vertinnerij. Maar de gulden 
kWaiii in die dagen het gezin Okkema 

pas. 

Overigens lieten de broers na één 
dag werken de zaak al in het honderd 
lopen. Daarover zegt Harmen: „Ik bie 
nei in dei skjin myn nocht. Ik sei tsjin 
Jehannes: sille wy ruilje? Dat woe er 
wol, dat de oare deis siet hy op myn 
wurk en ik op sines. En net ien hat der 
hwat fan murken." 

„Mar ik waerd de dupe fan it ruil-
jen," reageert Johannes onmiddellijk. 
„Ik moast mei de tas de klinkneils kea-
re, net it moaiste wurk". Naderhand 
opereerde Johannes vaak als soldeerder, 
terwijl hij ook in de verzinkerij zich 
verdienstelijk maakte. Na een dikke 
twintig jaar schakelde hij over naar het 
plaatwerk en in die afdeling is hij 
sindsdien gebleven. Hamen bleef '49 
jaar lang achter de draaibank. 

Beiden hebben geen moment gedacht 
aan een andere baan. Waarom ook, vin-
den ze: „Wy ha't hjir aityd goed hawn. 
Hwerom sil men dan foroarje? Wy fiele 
ns boppedat yn Grou thUs." En dat, ter-
w,ijI ze geen echte Grouwsters zijn. De 
tweeling is geboren in Ee bij Dokkum, 
waar Vader bakker was. Ze waren nog 
maar drie jaar toen het gezin Okkema 
naar Grouw verhuisde. Geen wonder 
dus, dat ze zich echte Grouwsters voe-
len. 

Het bedrijf waar ze nu werken, is 
niet te vergelijken met het bedrijfje 
van een halve eeuw geleden. „It is al-
machtich foroare," verduidelijkt Har-
men. De .tweeling heeft de fabriek nog 
gekend als de scheepshelling van Ernst 
Wester. „De álde schuorre stiet der 
noch; it is nou -Us magasyn," wijst Jo-
hannes aan. Hij rn2r,kt ook op dat het 
in de beginjaren nf"efg een „frijgefoch-
ten ploech" was, .it koe ek hwat mear 
lije." Als voorbeeld daarvan haalt hij 
het fabrieksorkest aan, dat speelde op 
zelf gemaakte instrumenten. 

Ook de voorstellingen van collega. Jan 
Riemersm a zitten nog vers in het geheu-
gen van de broers. In de dertiger jaren 
trad Jan in de pauzes o pols echte fakir 
en hypnotiseur. ,Der stie soms in hiele 
p/oech op in rigel. Jan hipte der dan 

,kwat foari  mar  .  hy  krige se alle  gear 
plat, hem.  As  der  ris in dou  ijn'e  beam  

slet. dan  seac.17  Jan  hini  r.r'ociu:leri de 
- 

fUg.et,.. foei ,"/.  10~5142, 91;4:..P  elt itctiqh  Olcicemct:'-'1A 1, •4,•.'11)'  • 

Het bedrijf  fuseerde  in 1951 met  het 
Volta-werk  in Gorredijk  en ging  daarna 
verder onder  de naam Volma, een com-
binatie van Volta  en Van der Made.  En-
kele jaren daarna kwam  het bedrijf  on-
der de vleugels van het Stork-VMF-
concern en kreeg toen de naam Stork 
Friesland. Momenteel werken er in 
Grouw ruim honderd personeelsleden. 

Een merkwaardig voorval uit het 
64-jarige leven van de gebroeders Ok-
kema vond plaats, toen ze omstreeks 
negentien jaar oud waren. Eén van bei-
den moest in militaire dienst, de ander 
had broederdienst. Eigenlijk moest Jo-
hannes. als oudste, de wapenrok dragen, 
maar er werd in huize Okkema eerlijk 
om geloot. „Wy soene der om prikje-
láke en doe krige ik it langste, dat ik 
koe yn tsjinst," verklaart Harmen, die 
de mobilisatie en de oorlog als soldaat 
heeft meegemaakt. 

Op deze bijzondere dag hebben de 
jubilarissen vrij gekregen. In de hui-
selijke kring vieren ze de verjaardag. 
Vanavond zijn ze echter het middel-
punt van een receptie bij • Oostergo, 
waar directie en personeel hun eens 
flink in het zonnetje zullen zetten. 

wv meitsje der in feestdei 
aldus de gouden broers Harmen :en 
Johan Okkenr. - 
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Zo moet de motor van Kuipers' handige auto worden gestart. 

januari 1989 

Over gebrek aan belangstelling van de 'jongerein' heeft Kui- 
pers niet te klagen. De jongens uit Grouw en omgeving be- 

wonderen 't wagentje. 

friesland ost voor wie 

kétt.k..1 	tt4 
kg644 

an friesland houdt - 

j4 1-11»1414094 
t  

De heer Jan Kuipers uit Grouw laat zich door kou noch sneeuw weerhouden, met 
	

Even choucken. De motor heeft het 
zijn vrouw, in zijn eigengebouwde auto te gaan toeren. Dat behoeft hij ook niet want 

	
zwaar te verduren in de dikke sneeuw- 

de neus duwt de sneeuw wel weg. 	 massa op de weg. 

HIJ TUFT MET FRIES VERNUFT 

Enige jaren geleden kwam een jonge Amsterdammer 
(van afkomst echter een Fries) als machineconstruc-
teur naar het Friese plaatsje Grouw, nadat hij negen ja-
ren werkzaam was geweest op de tekenkamer van de 
Fokkerfabrieken. Waarschijnlijk zou deze jonge man, 
Jan Kuipers, die geen wetenschappelijke of technische 
opleiding had genoten, nimmer die algemene belang-
stelling in zijn dorp en ver daar buiten hebben getrok-
ken, als hij niet  . . 

In de oorlog droegen de Duit-
sers aan Fokker de bouw van 
vijftig ski-onderstellen voor 
vliegtuigen op. Toen aan deze 
opdracht was voldaan, werd de 
order geannuleerd. Voor de 
prijs van oud brandhout ver-
lootte Fokker daarna deze on- 

derstellen onder zijn personeel 
en Kuipers behoorde tot de ge-
lukkigen. 
'Ik ben een groot liefhebber van 
knutselen. Al de meubelen, die 
u hier ziet staan, heb ik zelf ge-
maakt. Als een mens wil, kan hij 
veel'. 

'Dat is waar.  . .  doch een auto 
bouwen, geheel alleen! Dat is 
toch geen knutselwerk meer?' 
'Misschien niet. In de oorlog en 
de eerste jaren daarna kwam er 
van bouwen niets. Ik wilde trou-
wen en moest dus eerst mijn 
woon-, eet- en slaapkamer-
ameublement klaar maken. Te-
gelijkertijd studeerde ik in mijn 
weinige vrije uren automobiel-
techniek. Hier in Grouw begon 
ik eindelijk mijn lang ge-
koesterde plan te verwezenlij-
ken. Twee jaren lang heb ik al 
mijn vrije tijd er aan besteed. Uit 
een dump kocht ik een goede 

Harley Davidson-motor. En hier 
ziet u het resultaat: mijn eigen 
auto. Twee wielen voor en één 
achter. Geen bumper, doch een 
massieve neus; 4 meter 30 lang 
en bestand tegen een druk van 
tien ton. De snelheid kan ik op-
voeren tot 80 km per uur, bij 
een benzineverbruik van 1 op 
15'. 
We hebben werkelijk verstomd 
gestaan, hoe dit eenmanspro-
duct zich door de dikste 
sneeuwlaag een weg baande. 



r  /...9 



414~-j&le ande 	(m42-n/?,2 

a4 L4  , h/ 

(44).4t Aot at-ifywc, 1.14:et 	 e44-A 

Ce (,.;;A  4 (ft;),-e"S ) heti 

4e" - 8  

01  •  (»ItizigAn  , 

"tity1/1414.11 f37 



Vier bestuursleden  van „Why?". Van links naar rechts Willem Hylkema (20), Gdtske Lyzenga (18, 
Lysbet  Engelsma (19) en Mitsje Hazenberg (20). 

boerderij op de Blikpólle. 

Nieuwe Brug 
Vorige week vrijdag is door een zware kraan 
van de Pax uit Leeuwarden in een keer een 
nieuwe brug over het Nieuwe Diep geplaatst., 
De brug alleen bestemd voor voetgangers en 
fietsers verbindt -de Tsjalk met de nieuwbouw-
wijk ten zuiden van de Swanneblom. De dam 
áie nu nog terplaatse ligt zal weggebaggerd 
worden, zodat er komende winter een 
flink stuk geschaatst kan worden op het Nieu-
we Diep. 

•Reeds lange tijd 'was de brug klaar maar het 
wachten was op het azobe hout wat erg schaars 
is. Het constructiewerk werd verricht door 
Radeko uit HOlwerd. 

Hoewel het duidelijk een voetgangers brug is 
zal gem. werken er aan beide zijden beton-
nen palen voor moeten plaatsen daar men er 
va  "  d is dat anders ook auto's van 
de 	tikazullen maken. 
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coll 	van dr Dam, getrouwalemet mejuffrouw G. W. Nieuw- 
land. Hoewel de ouders van de bruid te Leeuwarden wonen, 
heeft het huwelijk zich geheel afgespeeld te Grouw. 's Mor-
gens voltrekking ten gemeentehuize door onze burgemeester, 
daarna de bevestiging in de Doopsgezinde Kerk en 's middags 
een receptie in Oostergoo. Als Grouwsters hebben wij het 
bijzonder gewaardeerd, dat Grouw alle eer heeft gekregen. 
De plaats van de echtgenote van dr Van Stapele als dokters-
vrouw is hiermee op een prettige manier geaccentueerd en 
bovendien heeft dr Van Stapele er mee tot uitdrukking ge-
bracht, dat Grouw, hij en zijn echtgenote, bij elkaar horen. 

Het was ongelooflijk, de bloemenpracht in Oostergoo, waar-
mee uiting werd gegeven aan vreugdevol meeleven. Tallozen 
hebben meegeleefd op deze dag. Talloos waren de geruchten 
over de bestemming van de huwelijksreis. Er werd gesproken 
over het jacht voor Ooste_rgoo's kade. Menigeen zal hebben 
gerild bij die gedachte. De andere dag lag het jacht er nog. 
We vermoeden, dat het jonge paar warmere streken zal heb- 
ben opgezocht. Er stond ons geen vliegtuig ter beschikking 
om hen te volgen; onzalige gedachté -v-ári-h-uwelijksgelukver- 
stoorders. Overigens heeft het jonge paar de sportiviteit ge- 
had een spoor achter te laten in de vorm van veel lawaai, 

- . 	 waarmee het nachtelijke rustende Grouw omstreeks half één 
werd gegroet. Waar de straat zich verwijdde, is het lawaai 

_. 	makende materiaal verwijderd. Toen had het z' 	ienst be- 
wezen. 	

. . 

Wij wensen het jonge paar veel geluk, een « gewaardeerde 
plaats in de Grouwster gemeenschap en een goede dokters-
woning. 

Dokter van Stapele 
uit Grouw plotseling 
overleden / D 	9,4) 

In Grouw is in de nacht van maan-
dag op dinsdag plotseling overleden 
dokter B. J. van Stapele. Maandagmid-
dag om vijf uur deed de dokter nog 
zijn ronde door het dorp. Gistermorgen 
zaten de patiënten te wachten in de 
wachtkamer, nog niet op de hoogte van 
het overlijden van hun dokter, die 
maar 35 jaar werd. Dokter Van 
Stapele-Was gehuwd en had een doch-
tertje van drie jaar. Hij was voorzitter 
van de stichting Sportcentrum Grouw 
en een vitale persoonlijkheid. Dokter 
Van Stapele had samen met dokter F. 
Dam één praktijk te Gouw. 

Wilhelminapark in Grou 	 Molenpad in Grou 



T elegraatkantoor. (t). 
3 Terpstra, K. J., Dir. ZUivellab r  

8 'Visser Efa Zn., F. Wed. 
G., Houthandel. 

(1) Aan te vragen: „Rijkstelegnand."  

Ik ha dat yn it argyf fan de 
Grouster krante 'Frisia' nei-
socht en kaam dér ek noch de 
adfertinsje fan 17 septimber 
1908 tsjin. - 
Sytse Kooistra wfin dy party 
yn Grou mei Jac. Jellema fan 
Peins en de Grouster H. Wit-
teveen. Sytse Kooistra waard 
kening en krige dérfoar in me-
dalje. Jac. Jellema krige in 
medalje foar de fierste bop-
peslach (51 mtr.). 
Foar Sytse Kooistra wie it de 
2e medalje, dy't er yn Grou 

wem. Syn earste medalje yn 
Grou krige hy op de partij fan 
21 septimber 1905, in sulveren 
medalje foar de fierste bop-
peslach (56,90 mtr.). 
Dat der doe yn Grou keatst 
waard wie foar in grut part te 
tankjen oan Ulbe P. Rypma, 
soan fan de PC keatser Piter 
Ulbes Rypma fan Pen-
jum/Mullum. 
Ulbe P. Rypma wie Ryksfint-
fanger fan de Belestingen, 
mei as stánplak Grou. Yn 
1908 ferhuze hy nei Blokker 

(N.H.). De keatsferiening hat 
doe noch oan 23 maart 1910 
ta bestien. 
Sant simmer 1952 (13 juny) 
bestiet der wer in keatsferie-
ning yn dit wetterdoarp. Op 
de earste ledepartj diene 24 
partoeren mei. Yn de jieren 
dérfoar wiene in protte jonge 
minsken tit omkriten fan 
Grou, dér't mear keatst 
waard, nei Grou ferhuze om't 
sy wurk krigen hiene by Hal-
bertsma's doarrefabryk. Ik 
wie ien fan harren. Mei syn fi-
ven ha wy doe wer in keatsfer- 

april 1991 

troch Doekle Yntema 

iening oprjochte. De name 
wie 'Grouw', mar yn 1982 is 
dy namme op foarstel fan 
Hepke Hiemstra feroare yn 
de álde namme 'It Wetterlán'. 
Ulbe P. Rypma kaam yn 1918 
yn Ljouwert te wenjen, hat 
foarsitter west fan de NKB 
van 1923-1936. 

- 	- 
Wis-in, 19e jaargang nr.4 

Ut it ferline 

As men sa wat yn it ferline oan it sneupen is dan komt men 
wolris dingen tsjin, d'èr't men mear fan witte fol. Sa hat Sytse 
Abels Kooistra fan Wytmarsum, dy't fan plm. 1900 oant 1915 
tige aktyf keatser wie - hy wie opslagger - by syn 52 mealjes, 
sa't dy no yn it keatsmuseum te Frjentsjer hingje, twa medal-
jes, dy't hy yn Grou wem hat. 

Kaatsvereeniging „It Wetterlán", 
ci- 1:Zo T.7 "C.7.7" 

k g 
r  a a  lz r> r  
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op DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1908, 
door parturen van 3 pompen, door elkaar to loten. — Prijewinnaare Franeker, 
Boleward en Leeuwarden in 1907 en 1908 loten afzonderlijk.  

Prijzen f30, f15 en f6 (bij een viertal 2 ).< f 4.50), 
benevene verguld zilveren eereteeken voor den Koning der partij en zilveren tred. 
voor den vemen bevanging gedurende don wedetrijd, 

Aanvang half elf uur. 	 Inleg 25 cf. per persoon. 
Aangifte tot inensdagavond 9 uur in de Hierhalle. 

Schriftelijke aangifte ken gesohieden bij den Secretarie der Kaatevereeniging 

B. BOUMA A. 

G R 0 U W. (Rijkstelefoonkantoor.) 
Diensturen: Werkdagen: van 8.— ven. tot 1.— nm., van 2.— nm. tot 3.30 nta.,' 4van 6.— nm. tot 7.90 nm. Zon- en Feestdagen 

van 8.— vm. tot 9.— vm., van 1.— nm. tot 2.— nm. 
Eene openbare epreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor. ' 

# , 
7 G enzeeuteltuis Idaarderadeel 	1 14 ijkles & Zn., G. L., Koop- 
4 Gemeentelijke Electr. Centrale. 	 lieden. 

, 
2 P loeg, Fa. J. en H. IV. v. d., 

10 Ilalhertsma, 11. B., fa. H. 	 Febr. 
Halbertsma Bzn., Kistenfabr. 	6 Moed, Fa. J.& H. W. 1.,. d., Wo- 

, - i- 
5 Balbertsma, P. G., fa. 14. 	ning 

` 	 Halhertsma Bzn. 
9 Hétel ,,Oostergo". 	 .. ..- R ijkstelegraalkantdor. (9. 
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Grouw . 
; 	Diensittren : Werid.: 8-23. Z. en Fd.: 8-9. I§ Zie 

bladz. 6. 

af 	en bierbottelaril 	 27 Helde, J. O 	é 
Hotel Landswelvaren H. v. Stralen 	 6 
Hotel Oostergoo 	 1 9 
Huisman, Wed. Tj. Fourazeh. enz., Zuiderkade 

248 	 40 
Jans= & HIjIkema MakeL, admin.- en aseur.- 

	

kant., verh. zomerverbL 	 37 

Jong, R. de Laan. 	 38 

Jongstra. • W. Antovrachtdienst, Pavilioenstr. 	8 
Made & de Vries, v. d. Machinefabr. 	 15 
Meulen, Ti. v. d. Fruit- en viechh. 	 12 
Molenaar & Zn., Fa. T. Zeilm. en echeepatuigerij 13 
Palstra, G. Autoveria. en rijw. . 2 
Pasma. Ds. F. H. Doopegez. pred. 30  
PoppInga, .1. H. Burgem. . 14 
Postma, W. 	Scheepswerf 	 34 

Rijkstelegraalkantoor 	 — 

' Schoustra, S. A. Arts 	 1.0 
Spoel & Co., Fa. v. d. Drukk. 	

qi  
16 

Spoorwegen, 	Ned. 	Station 	Gronw-Irnsum 	25 
Stelwagen, I.. Scheepsbouwer 	 36 
Tasma, J. Auto- en bootenverh. 	 32 
Terpstra, K. J. Dir. Zulvelfabr. 	 3 
Veenstra. J. Kastelein 	 20 
Veer, A. S. v. d. Timmerm., aann. 	 23 
Visser, J. de Motoren en zuivelart. 	 28 

Vries & Zn. 	Fa. S. U. leilm., taanderij 	11. 

Wester, A. 
Za.. 
	 18 

Wester, 2. Jachtbouw en verh. v. zeil- en roei- 
booten 	 26 

thbrandy, DL 	 31 
theelstein. U. D. Manufact. 	 25 

Zetzema, H 	Bootenverb., olie- en benzineh. 	17 
Zetzema, M. Verh.inr. v. zeil- en mutorbooten„ 

2e Paviljoenstr. G 714 	 33 

ltdema. G. Winkelier 	 21 
Seetstra, J. W. Garage, auto- en rijw.stall., Ho- 

lenstr. .466, 	 41 

gosma, 2. Winkel., Stoombootad. 	 24 

glieuma, 	D. 	I,. 	Kruiden., 	groente- 	en 	fraith., 
Drachtsterw. 634 	 39 

' GeMeentehltil Idaarderadeel 	 § 7 
1 ,.., Gent. 	Eleetr. 	Gentr. 	 4 

Graantiedrijf 	en 	61eelh., 	N.V. 	Noord-Ned. 	3. 
Haan, G. de Leider Viscb Coöp., Hak-Eest 	19 

" Halbertsma's Febr. v. Houtbewerking, N.V. (Kant. 
Si- 12, 14-36„ Zat. 61-13) 	 § 5 
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Sjoerd Boersrna evenwichtig 
en kundig bestuurder 

Al jaren was hij als be-
stuurder aktief in Friesland en 
daarbuiten zonder dat zijn 
achtergronden precies be-
kend waren. Ook was hij al 
meer dan vier jaar voorzitter 
van de Friese Zuivelbond 
voordat er een vraaggesprek 
met hem in dit blad verscheen 
en daarvoor moest hij zelfs 
nog worden overgehaald. Dat 
is het kenmerkende beeld van 
Sjoerd Boersma uit Grou. Be-
hoefte om op de voorgrond te 
staan had hij niet, maar als er 
iets gezegd moest worden, 
zou hij dat ook zeker niet la-
ten. Hij was altijd aanwezig 
zonder nadruk, maar z'n visie 
maakte duidelijk wie hij was: 
een rustig en evenwichtig be-
stuurder, als dat nodig was, 
zoekend naar de beste kom-
promissen; als mens inne-
mend en altijd vriendelijk. 
Dinsdag namen velen als 
vriend afscheid van hem. 

Toen Boersma in 1977 voor-
zitter werd van de Zuivelbond, 
was hij voor velen één van de 
vele bestuurders die in de vele 
verenigingen in Friesland aktief 
was. Toch had hij op dat moment 
al een flinke staat van dienst ach-
ter de rug. Eerst als voorzitter 
van de afdeling van de Jongerein 
en later van de Boerenleenbank, 
zoals die toen nog heette. Daar-
na volgden de afdeling van de 
Friese Mij en de "bilterfabryk". In 
beide besturen. maakte hij fusie-
processen mee. Bij de laatste 
ging dat zover dat de eigen ver-
werking werd stilgelegd en de 
melkveehoudersvereniging Mid-
Fryslán werd opgericht. In de 
kernkommissie van het FRS be-
reidde Boersma de samenwer-
king van stamboek, ki en melk-
kontrole voor. Ervaringen die 
hem als Zuivelbondsvoorzitter 
goed van pas kwamen toen de 
Frico en de Domo fuseerden. Hij 
was een voorvechter van een ste-
vig zuivelblok in het noorden en 
liet als Bondsvoorzitter niet na 
daarvoor ook regelmatig de goe-
de argumenten aan te dragen. Hij 
deed dat op een manier die door 
"vriend en vijand" werd geaksep-
teerd. 

De ervaringen zorgden er ook 
voor dat Boersma via het advi-
seurschap bij de Friese Mij in tal 
van landelijke organen zitting 
kreeg. Zo was hij bestuurslid van 
de FNZ en zat hij onder andere in 
de veehouderijkommissies van 
het KNLC en het Landbouw-
schap. Dat Friesland een stevig 
woordje meesprak, had niet al- 

leen te maken met de goede 
naam die de noordelijke zuivel 
toen nog had, maar ook met de 
manier waarop Boersma de be-
langen verdedigde. In de verga-
deringen van het hoofdbestuur 
van de Friese Mij kon hij op des-
kundige wijze de situatie in de 
nationale en internationale zuivel 
en veehouderij schetsen. Zijn 
wijze van besturen bleef ook bij 
de landelijke Rabobank niet on-
besproken en dat leverde hem 
een zit in de raad van toezicht op. 
Voor Boersma was de plaats van 
de Rabobank meer dan het ver-
strekken van geld en het aflossen 
van de schuld door de boer. De 
koiiperatieve grondslag beteken-
de voor hem een verantwoorde-
lijkheid voor beide partijen. 

Over zijn inspanningen in de 
verschillende besturen zei Boer-
sma ooit: „Je stopje der in soad 
tijd en muoite yn, mar der komt 
ek hiel wat (It. Je binne by safolle 
minsken en saken betrutsen. Dat 
jowt in stikje rykdom dat gjinien 
jo wér ofnimme kin". Ook nadat 
Boersma zijn bestuursfunkties 
aan kant had gezet en wat meer 
tijd hoopte te krijgen voor wat hij 
wel eens noemde "de andere za-
ken in het leven", was hij bereid 
zich in te zetten voor sociale en 
maatschappelijke aktiviteiten. 
Een voorbeeld daarvan is het 
Friese Vierspan dat hem na aan 
het hart lag. Mee aan zijn inzet is 
het te danken dat op die wijze de 
Friese eer nog kan worden verde-
digd. Ook voor wat andere terrei-
nen betreft, werd nog regelmatig 
een beroep op zijn kennis en in-
zicht gedaan. Sjoerd heeft er al-
tijd veel "ingestopt", in mensen 
en in zaken, in de hoop dat er ook 
weer veel zou uitkomen, niet al-
leen voor zichzelf, maar meer 
nog voor Friesland en de Friese 
zaak, want die lagen hem na aan 
het hart. 

/33,1W.  D. 
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Op 22 mei 1927 werd het Theehuis in Crou geopend. Ondanks het minder gunstige weer was er een grote publieke 
belangstelling. Ter gelegenheid van de feestelijke opening werden er op het Pikmeer zeilwedstrijden gehouden. 

Op de foto ziet u de kleine schouwen in actie. 



Berend (midden) en  z'n bemanning in hoera-stemming in de muziektent op It Grien. 

Het skûtsje Doarp Grou' 
Weer veilig in thuishaven 
Grou-Donderdagmiddag 6 augustus jl. was de beslissing al gevallen. Het kon 
niet meer misgaan. Het skûtsje van Grou stond op een hele mooie tweede 
plaats in het eindklassement van het S.K.S. 1992 en daar was niet meer aan te 
tornen, wat er ook gebeurde. 
Het skûtsje van Heerenveen was ook diezelfde middag al zeker van het 
kampioenschap. 
Op grootse wijze werd zaterdagavond rond half acht, Berend Mink en zijn 
bemanning binnengehaald door een duizendkoppig publiek. Onder een 
oorverdovend scheepsgetoeter werd het skûtsje binnengeloodst aan de kade 
nabij hotel Oostergo, waar het muziekkorps 'Apollo' het Friese volkslied 
speelde, waarna het gehele gezelschap in de muziektent op 't Grien officieel 
gehuldigd werd. 
Voorzitter Wester feliciteerde de bemanning van het skûtsje, bestaande uit 
schipper Berend Mink, Joop Mink, Johannes Mink, Jitze Mink, Bernie 
Hooghiemster, Wietse Kaastra, Wim de Waart, Douwe Visser (niet die van 
Sneek), Kees Steneker, Jan Feike Hoekstra en Marten van der Wagen, en zei 
verdér dat Grou op deze manier toch nog eens positief in het nieuws komt. 

Het skûtsje 7t Doarp Grou' 

ligt weer in de thuishaven. 

„Op het grootste water won het kleinste scheepje 
'groots', waar het nog nooit had gewonnen en dit 
was tevens de eerste overwinning van Berend 
Mink. Waarna een applaus volgde. Ook werd 
geapplaudiseerd voor het kampioenschap van 
Heerenveen en een derde plaats voor Joure. 
Tevens werden de vrouwen van de bemanning 
in de bloemetjes gezet, want zonder de inzet van 
hen was dit zeker niet geslaagd. 
„Volgend jaar een plaatsje hoger", luidde het 
slotwoord van Wester aan het adres van 'Doarp 
Grote. 



SINT PIETER KERK 
IN GROU 

De Sint Pieter in Grou was altijd al een 
historische puzzel, nu de kerk grondig 

gerestaureerd wordt, zijn er nog een paar 
vragen bijgekomen. Sinds de bouw aan het 
begin van de twaalfde eeuw, nu bijna negen 

eeuwen en een kleine dertig generaties 
geleden, is er vrijwel geen eeuw voorbij gegaan 
of er werd verbouwd, veranderd of uitgebreid. 

Met Pasen moet de restauratie met de 
herinrichting voltooid zijn. 

W el is duidelijk dat de Grousters 
in de twaalfde eeuw niet onbe- 

middeld waren, want de gedeelten van de 
kerk die nog uit die tijd resteren, hebben 
een rijke uitdossing gekregen. Merkwaar-
dig is, dat de kerk in eigen dorp na de 
Hervorming vernoemd is gebleven naar 
de patroonheilige Sint Pieter en dat nog 
steeds het Sint Pietersfeest op 22 februari 
gevierd wordt in de plaats van het elders 
op 5 december gebruikelijke Sinterklaas. 
Nog eigenaardiger is wellicht, dat in de 
Sint Pieter enige tijd het kerkelijk en we-
reldlijk gezag verenigd waren toen in de 
met een muur van het kerkschip afge-
scheiden koorruimte het rechthuis geves-
tigd was. Bij mijn weten is dat nergens an-
ders in Nederland voorgekomen. 

HISTORISCHE PUZZEL 
friesland post — februari 1992 


