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Vroeger gericht op landbouw, later op de handel en
scheepvaart en nu het toeristische hart van de Friese
watersport. Ik heet u als wethouder Economische Zaken
van harte welkom in Grou!
Een karakteristiek dorp in de gemeente Leeuwarden, een dorp van water en de
bakermat van het hedendaagse Skûtsjesilen. De poort naar de Friese hoofdstad
Leeuwarden en Nationaal Park de Alde Feanen. In Grou komen recreatie, cultuur
en natuur bij elkaar. Hier vindt u alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie, een
weekendje weg of een heerlijk dagje uit. Voor watersporters en niet watersporters.
Goed bereikbaar via het water, met de trein, op de fiets en met de auto.
Daarnaast wil ik als wethouder Economische Zaken toch ook het bijzondere
ondernemerschap van Grou noemen, zowel op het bedrijventerrein als ook in het
Centrum met winkeltjes, restaurants en gastvrije terrassen. Ondernemend Grou
kenmerkt zich vooral ook door de eigenheid; Grousters zijn open en eerlijk. Ik ben trots
op het doorzettingsvermogen en innovativiteit van de Grouster ondernemers. Zeker
pok in deze bijzondere tijd.
Ik wens u veel plezier toe in het prachtige Grou en heb er alle vertrouwen in dat u
nog eens terug komt voor een bezoek.

Friso Douwstra,
Wethouder Economische Zaken,
gemeente Leeuwarden.

Als boegbeeld staat bij binnenkomst in Grou
het gestileerde schip 'Foar de wyn'. Het door
Pieter Piersma (1916-1993) ontworpen sterke
symbool, van voortgang en het 'overstag'
kunnen gaan wanneer dat nodig is, is
gerealiseerd door de gemeente Leeuwarden
en Mannen van Staal in samenwerking met de
'Rode Loper Grou'.
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Grou. Stoere Grouster ondernemers en
onderneemsters, die met hun veerkracht
en creativiteit voortdurend laveren op
economische-, culturele- en demografische
invloeden, herkennen zich in het robuuste
en tegelijkertijd elegante schip. Dankzij de
ligging op de rotonde benader je het beeld
altijd vanuit een ander perspectief. Ook dit
is passend bij Grouster ondernemersgeest
waarin het vinden van oplossingen voor hun
klanten centraal staat. In deze uitgave lichten
we de winkeliers en horecaondernemers uit.
Goed verstopt en toch zo voor de hand liggend
vind je aan het einde van de Stationsweg
één van de meest sfeervolle winkelgebieden
van Friesland. In de karakteristieke
Hoofdstraat met idyllische zijstraten en
stegen wacht je een keur aan modezaken,
woon- en cadeauwinkels en kwalitatief goede
horecagelegenheden. Kom even helemaal tot
rust en struin eens rond de eeuwenoude Sint
Piterkerk, op de kades langs de Rjochte Grou
of de steigers langs het Pikmeer en trakteer
jezelf op het tijdloze vakantiegevoel zoals je
dat alleen in Grou aantreft.
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In Grou parkeer je gratis.
Of je nu parkeert op
de Stationsweg,
Mr. P.J.Troelstrawei,
parkeerterrein van de Poiesz
(parkeerkaart), Gedempte
Haven, Halbertsma's
Plein (parkeerkaart), of de
Hellingshaven, het is altijd
vlakbij de winkels.
_
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AAFJES GLESWORK

ATELIER VLIEGER

Met Sin-la's fantastische bedrijf raak je in hogere
woonsferen.

In haar atelier voor ambachtelijk glaswerk
is Aafje pas gelukkig als 'minsken bliid
de doar Citgean'.

Zie de wereld door de ogen van kunstschilder
Péta Vlieger. Gef ascineerd? Vraag haar wat ze
voor jou in beeld kan brengen.

Parkstraai12, 9001 AT Grou
beterwonengrou.nl

Parkstraat 10B, 9001 AT Grou
aafjesgleswurk.frl

Kleine Buren 18, 9001 AV Grou
petavlieger.n1
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POIESZ
Zomer, winter, lente of herfst, binnen of buiten;
de passie voor bloemen en planten staat hij
Johan en zijn team altijd centraal.

Parkstra

AT Grou

Café "De Rierhaije
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CAFÉ BILJART DE BIERHALL

Middenin het dorp is het g'woon gezellig
boodschappen doen dankzij de persoonlijke
sfeer die Alien's team in de winkel brengt.

Bruna Grou is een begrip in de regio.
Zoals Johan het zelf zegt: "Bruna is de winkel
foar eitsenien

Desuiskamer van het Grouster verenigingsleven
s als het kloppend hart van het dorp

Par1straat 3, 9001 AS Grou
www.poiesz-superrnarkten,nI

Hoofdstraat5,0AM Grou
www. bruna. fl1

Hoofdst taal 7, 9001 AM Gro
www.bierha//e.nI

IS&FRIET
Met Hollandse pannenkoeken als uitgangspun
ontdek je bij Johan en zijn chefkok Marleen
iedere maand andere authentieke beslag'
gerechten van overde hele wereld.
1, 9001 AS
ww.beslaggrou. ni

Een internationale keten die dankzij de inzet
van Henna en team regionaal sterk geworteld is
niet een altijd verrassend nieuw en eigentijds
assortiment.
Hoofdstraat 1, 9001 AM Grou
www.herna.nI

Het leuke winkeltje van Henritte
met makkelijke mode

Dillen, de jongste winkelier voelt zich in Grou
Als een vis in het water. Zijn enthousiasme proef
je in al zijn gerechten en schotels en merk je
aan het plezier in het team

Hoofdstraat 26, 9001 AM Grou

Hoofdstraal 28, 9001 AM Grou
www.visenfriet.nl

wwwfacebook.com/irisn7odegi-ou
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IT GROUSTER PAKHLJS
Verscholen in de
Fermanjesteech vind je
it smûke pakhûs' met
Ymkje's uitgebreide
collectie brocante en
Afrikaanse fairtrade
producten.
Hoofdstraat 6, 9001 AM Grou
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WOLWINKEL
VAN DRAAD

UW SLAGER
ADRIAAN RAAP

Sytske's snoepwinkel' voor
handwerkers is inmiddels
het begrip in de regio waar je
altijd slaagt.

Met Adriaan's pure ambacht
en Aafkeline's deskundige
tips wordt iedere thuiskok
een sterrenkok.

Gedempte Haven 3A, 9001 AX Grou
www. wolwinkel.nl

Gedempte Haven 5, 9001 AX Grou
raap. uw-slagei ni

ZEILCENTRUM GROU
MEET &EAT

STUDIO S
In deze kapsalon kijkje
graag in de spiegel. Sypi en
Linda winskje jimme in sûn
2021.

Drachtsterweg 2, 9001 BE Grou
Telefoon: 0566-623800

MARIT
MEESTE

Bij Marleen en haar team
eet je ongecompliceerd
lekker tegen een
aantrekkelijke prijs.
Prinses Wilhelminastraat 3,
9001 KE Grou
meeteat.zeilcentrumgrou. nl

HET THEEHUIS
Je bent pas in Grou
geweest alsje het wereldberoemdeTheehuis, van
Marieke,Timo en hun team,
hebt bezocht.
Meers weg 9, 9001 BG Grou
hetiheehuis. ni

