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De afgelopen 2 jaar stond in het teken van corona en na deze periode van onzekerheid
lijkt het nu weer tijd om volledig Grouster Merke te kunnen vieren. Deze nieuwe start
gaf ons gelijk aanleiding om de Grouster Merke eens flink op de schop te gooien. Wij
hebben dan ook een nieuwe indeling gemaakt van de verschillende activiteiten. De
gehele Grouster Merke is een dag naar voren gehaald waardoor de donderdagavond
erbij komt en de maandag eraf gaat. Een aantal activiteiten heeft dus een andere plek in
het programma gekregen.
Ook dit jaar staat ons dan ook een fantastisch dorpsfeest te wachten met o.a. kermis
in het dorp, bands op vrijdag en zaterdagavond en natuurlijk mag het matinee niet
ontbreken. Kortom weer voor ieder wat wils.
Dit jaar laten we ons ook graag weer verrassen met de straatversiering en de
stappersparade. Het thema is “jungle” geworden, een thema waar iedereen genoeg
inspiratie uit kan halen om er weer een feestelijk weekend van te maken. We wensen
iedereen veel plezier en succes met de voorbereidingen.
Afgelopen jaar hebben Boy Sjonger, Martin van der Werf en Tië-ids Breeuwsma
afscheid genomen van het bestuur en via deze weg wil ik hen hartelijk bedanken voor
hun inzet. Toegetreden tot het bestuur zijn Julbert van der Zee als penningmeester,
Dennis de Vries in de rol van horecabaas en Thomas Miedema als aspirant bestuurslid
PR. We wensen hen veel succes en plezier in hun functie.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit jaar met zijn allen weer een fantastische
Grouster Merke kunnen vieren en
“As jim it nei it sin hawwe dan ha wy it ek”
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Mei freonlike groetnis,
Piet Hogewerf
Voorzitter
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COLOFON

Dit programmaboekje is een uitgave van FFF Grou
Oplage: 3500 stuks
Vormgeving en opmaak: Elske Kinderman

fffgrou

STRAATVERSIERING

Dit jaar is er weer extra aandacht voor de straatversiering. Met het thema van
2022 “JUNGLE” zijn er mogelijkheden genoeg om je creatief uit te leven.
Heeft jouw buurt de mooiste versiering? Dan krijgt de buurt een uniek FFF straatnaambord!
Daarnaast zijn er ook weer leuke geldprijzen te winnen.
1e prijs € 150,2e prijs € 100,3e prijs €
50,De prijsuitreiking is zondagavond op het podium in het dorp.

KERMIS

We hebben dit jaar met maar liefst 13 zaken weer een mooi en ruim aanbod aan attracties
op het Halbertsma’s Plein tot aan de Volmaweg. Kortom een volwaardige Merke van 2022,
die dit jaar start met de opening op de donderdag!
Na het grote succes van de Hollywood Star vorig jaar hebben we nu de City Hopper weten
te regelen, ook een geweldige familiezaak. Verder hebben we de Autoscooter, Defender en
de Miniflug weer in het centrum van Grou staan.
Natuurlijk ontbreken de spelzaken ook niet, zoals de Pusher en Holly Cranes. Naast de attracties is er ook weer de mogelijkheid om een hapje te eten, te drinken of een suikerspin
te nuttigen bij één van de kramen.
De kortingsbonnen worden dit jaar weer uitgedeeld op de basisscholen, zijn verkrijgbaar
bij de Mitra Breeuwsma en zijn in dit programmaboekje terug te vinden. Ook zijn ze weer
in ons programmaboekje terug te vinden en verkrijgbaar bij de Mitra Breeuwsma in Grou.
Ook dit jaar kun je weer op zoek naar het “Golden Ticket”, kortom, je kunt weer met het
hele gezin genieten van de kermis in het centrum van Grou!
De Marktmeester

OPENINGSTIJDEN KERMIS
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

FOTO’S

14.30 uur - 00.00 uur
14.00 uur - 00.00 uur
14.00 uur - 00.00 uur
13.00 uur - 00.00 uur

Tijden de activiteiten en evenementen van FFF Grou worden foto’s gemaakt. Deze foto’s
zullen worden gepubliceerd via social media, onze website en ons programmaboekje.
Mocht je in onze media een foto tegenkomen waar jij of je kind op staat en waarvan je
liever niet hebt dat wij deze nog langer publiceren dan kun je dit aangeven bij één van
de bestuursleden van FFF Grou. Wij zullen de foto z.s.m. verwijderen en/of niet weer
gebruiken.

Kermis, Krijn en culturele avond...
DONDERDAG 8 SEPTEMBER
Opening kermis
Aanvang: 14.30 uur
Dit alles vindt plaats tussen het Halbertsma’s Plein
en de Volmawei
n Ticket!

Vind het Golde

Zanger Krijn
Zanger Krijn zorgt ook dit jaar weer voor een
optreden met veel interactie en gezelligheid!
Alleen toegankelijk voor de bewoners van
Friesma State.
Aanvang: 14.30 uur | Friesma State

Zanger Krijn

Culturele avond
De eerste avond trappen we af met de
voorstelling “Myn Skip”. De voorstelling is een
combinatie van muziek en verhalen. Na de
pauze zullen Sytze en Harmen Brouwer vertellen
over hun belevenissen op de Friese wateren.
Aansluitend live muziek.
Entree: € 10,- | Aanvang: 20.00 uur | De Twine

Myn Skip

Kinderprogramma en sing a song...
VRIJDAG 9 SEPTEMBER
Voorstelling groep 1 t/m 4

Aanvang: van 9.00 - 11.00 uur in de sporthal

Spelcircuit groep 5 t/m 8

Aanvang: 12.00 - 14.15 uur in het dorp

Gratis miniflug voor groep 1 t/m 4
Gehele dag op vertoon van de vrijkaart

Jij doet toch

ook mee?

Gratis City Hopper voor groep 5 en 6
Gehele dag op vertoon van de vrijkaart

Gratis Defender voor groep 7 en 8
Gehele dag op vertoon van de vrijkaart

Grouster kinderen die speciaal onderwijs genieten mogen uiteraard ook mee
doen aan deze activiteiten.
Opgave hiervoor kan bij CBS Nijdjip of
OBS de Twa Fisken

Sing a song.. út eigen doarp!
Ooit al eens willen zingen voor publiek? Een duet zingen met een vriendin, je
vader of partner? Geef je ter plaatse op.
Tijdens deze avond zullen de zangeressen, Petra en Marije ook optreden
De dames treden op met opgestoken haren en kleding met drukke printjes.
Ze nemen iedereen mee terug in de tijd met muziek uit de jaren 50, 60 en 70.
Aanvang: 19.30 uur | Treemter / Amicaal | Opgave op locatie

Super Sundays en DJ Sipke
Deze eerste feestavond sinds 2 jaar belooft
een knaller te worden! De band Super Sundays
heeft een uitgebreid repertoire en DJ Sipke met
zijn energie niet te stoppen, een knallend
begin van jouw Merkeweekend.
Aanvang: 21.00 tot 01.30 uur | Locatie de Twine
Entree: €12,50 leden en €15 niet leden

f 16 jaar

Toegang vana

Gebakskraam Suikerspin

Defender

5 ritten
voor € 10,Geldig: Merke 2022

Tegen inlevering van deze bon
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1 euro korting op
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bij het vangen van
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Pusher
Eendjes spel

Citty Hopper

Miniflug

Lucky Cranes

Geldig: Merke 2022

bij 7 touwtjes of ballen

€ 1,- korting

Tegen inlevering van deze bon

Geldig: Merke 2022

4 ritten voor € 6,25 ritten voor € 20,-

Tegen inlevering van deze bon

Geldig: Merke 2022

bij een spel van € 6,-

2 extra schoten

Tegen inlevering van deze bon

WWW.FFFGROU.NL

Geldig: Merke 2022

Zie aanbieding op
de kassa

Tegen inlevering van deze bon

Geldig: Merke 2022

6 ritten voor € 10,-

Tegen inlevering van deze bon

Geldig: Merke 2022

5 ritten voor € 10,-

Tegen inlevering van deze bon

Schiettent
Autoscooter
Lijntrekspel

Matinee XXL, familiedag, kinderdisco
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Skipkesilen
Wie heeft dit jaar het snelste skipke?
Aanvang: 9.00 uur
Marit Bouwmeester Zeilcentrum

vfrisia.nl

Opgave via kw

Matinee XXL
We knallen het matinee in met niemand minder
dan Danny Panadero en Partyband Sunshine.
Met deze rasentertainers gaan we er een
mooie ochtend van maken, de handjes kunnen
omhoog! Toegang alleen voor leden van FFF Grou. Roeien!
Ben je nog geen lid? Dan kun je bij binnenkomst
voor slechts € 7,50 alsnog lid worden. Minimumleeftijd 16 jaar.
Aanvang: 9.30 uur | De Twine | Entree: € 10,00 (incl. koffie)

Familiedag
Wil jij altijd al een keertje naar de Jungle? Pak
dan nu je kans en reis af naar de Jungle van
Grou. Maak kennis met al onze wilde dieren die
alleen vandaag los over het terrein mogen lopen,
maar pas op! Probeer ze niet te aaien….
14.00 - 16.00 uur Wilde dieren in het dorp
14.00 - 15.00 uur Poppentheater groep 1 t/m 4
(Hotel Oostergoo)
14.00 - 16.00 uur Schminken bij De Treemter
15.00 -16.00 uur 65+ vissen bij Kota Radja

Poppentheater

Vangrail en Gaatze Bosma...
Sportcentrum race
Verenigingszeilwedstrijden in Valken op
De Pikmar.
Aanvang: 17.00 uur
Verzamelen bij bootverhuur Anja

vfrisia.nl

Opgave via kw

AVONDPROGRAMMA
Kinderdisco groep 5 t/m 8
Natuurlijk is het thema voor de kinderdisco:
“Jungle”. Kom jij verkleed als Tarzan, Jane of
juist Baloe de beer? Het wordt een beestachtig
feest en wie weet val jij dit jaar in de prijzen.
Aanvang: 19.30 - 20.45 uur | De Treemter
Entree: Gratis

Whoehoe!

Vangrail, Gaatze Bosma en
DJ Sander Post
Met maar liefst drie verschillende optredens
belooft de zaterdagavond het hoogtepunt van de
Grouster Merke te worden! Vangrail, Gaatze Bosma
en DJ Sander Post gaan er met alle Grousters een
ond
op zaterdagav
geweldig feest van maken, jij bent er toch ook bij?
Ga uit je dak
Merke 2022
Aanvang: 20.30 tot 02.00 uur | De Twine
van Grouster
Entree: € 15,Aansluitend is er in De Treemter het nieuwe evenement “Stampvol”. Onder
feestelijke leiding van DJ’s: Pieter Sa Hieter, All Tha Fokk and many more gaan we
de tent op zijn kop zetten tot 4.00 uur.
Entree: €7,50 en op vertoon van het FFF-polsbandje heb je GRATIS entree.

Merke keatsen, Frysk Matinee en
ZONDAG 11 SEPTEMBER
50 jaar Merkekeatsen!
Voor alle Grousters en oud-Grousters.
Deelname leden vanaf 14 jaar en niet leden
vanaf 16 jaar.
Aanvang: 11.00 uur | Sportpark Meinga
Kijk voor de reglementen en opgave op
wetterlan.nl

ijdag 9 sept.
Opgave t/m vr
wetterlan.nl
20.00 uur via

Frysk Matinee
In samenwerking met de seniorenbond treden Piter
Wilkens & Griet Wiersma op, wie kent ze niet.
Van oude tot nieuwe liedjes, van echte meezingers
tot de mooiste duetten.

j Mitra Grou

bi
Voorverkoop

Aanvang: 14.30 uur | Sporthal de Twine | Entree: € 15,- inclusief 2 consumpties

Stappersparade / Stappersjûn
Weer ouderwets je te goed verklede buurman
niet herkennen tijdens De Stappersparade!
Feestzanger Jan Joost en Party DJ Jardinero gaan
op het buiten podium tussen Amicaal en Treemter
de boel lekker opzwepen. Feest gegarandeerd!
Start stappersparade: 20.30 uur, Raadhuis
(Stationsweg 1)
Aanvang Stappersjûn: 21.00 uur in het centrum

uitreiking
23.30 uur prijs
2022
ke
Grouster Mer

1e prijs € 150,- | 2e prijs € 100,- | 3e prijs € 50,Ook dit jaar is er weer een individuele prijs en een verenigingsprijs.
Let op: In verband met de route mogen de afmetingen van de voertuigen in totaal
(kar+trekkend voertuig) maximaal 13 x 2,7 x 3,2 (LxBxH) meter zijn.

de Stappersparade...
VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN

De Grouster Merke wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en de
donaties van de vele sponsoren, die we langs deze weg alvast hartelijk willen bedanken!

BESTUUR FFF

Het bestuur van FFF Grou bestaat tijdens de Merke van 2022 uit:
Piet Hogewerf
Voorzitter
Jaap-Jan van der Meer
Secretaris / Vice-voorzitter
Julbert van der Zee
Penningmeester
Gerard Andringa
Marktmeester
Edwin Cornelder
Spultsjebaas / Ledenadministratie
Dennis de Vries
Horeca
Thomas Miedema
PR (aspirant-bestuurslid)
Erevoorzitter van FFF Grou is dhr. Johannes de Vries

LIDMAATSCHAP

Je kunt zich opgeven als lid van FFF door het inschrijfformulier te downloaden via
www.fffgrou.nl. Het lidmaatschap kost € 7,50 per jaar (2022). Inlichtingen bij Edwin
Cornelder, tel. 06-25046603 | leden@fffgrou.nl

DE VLAG MAG UIT!

Het is feest dus daarom mag de vlag uit! De Friese, de Nederlandse, de Grouster of - nog
beter - de officiële FFF vlag. Deze vlag is het hele jaar verkrijgbaar bij Mitra Grou.

PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Je kunt onze privacy verklaring vinden op onze website www.fffgrou.nl

HOUD HET DORP NETJES

De Grouster Merke is gezellig voor iedereen en dat willen we graag zo houden! Houd
daarom het dorp netjes en zorg dat je geen overlast veroorzaakt voor anderen.
Refit
Installatie
Reparatie
Onderhoud
Accuhandel
Advies

DE WATERSPORTWINKEL VAN GROU
WATERSPORTGROU.NL
OEDSMAWEI 18, 9001 ZJ GROU / 0566-653000 / 06-25046603

