
 
In deze brochure vindt u de diensten

en activiteiten van de UVV-Grou.
 

Wat kunnen we voor u betekenen of wat wilt u voor
ons betekenen?

 
 

 Heeft u geen hulp nodig maar wilt u de organisatie
steunen? Wordt dan vrijwilliger of donateur. 

'UVV Grou medewerkers zijn enthousiaste vrouwen en mannen die
graag wat voor een ander betekenen! Die met plezier samenwerken
en zo hun leven verrijken met een fijne contactenkring.
Werk dat voldoening geeft..'

www.uvvgrou.nl



DIENSTEN

Vervoerservice Grou mobyl!
Auto met chauffeur

Wij bieden een service waarbij u gebruik kunt maken van
een auto met chauffeur. Met de aanschaf van de auto kunt
u met een beperkte mobiliteit toch in de eigen woonplaats
de dagelijkse boodschappen blijven doen, naar de kapper
of de pedicure gaan. Bezoekjes brengen aan kennissen, de
kerk of het terras. Kortom, alledaagse activiteiten die zo
vanzelfsprekend lijken, maar niet voor iedereen. Naast het
praktische, verlagen we de drempel om actief te blijven.

 
Een initiatief van OOG: Ouderen Organisaties Grou:

UVV-Grou, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Pleatslik Belang Grou,
Noorderbreedte (Friesma State) Dorpenteam Zuid Amaryllis,

Seniorenbond
 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam/Pleatslik Belang Grou/Stichting

RCOAK/Stichting Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim/PKN
Gemeente Grou/Jirnsum/Stichting Groen Grou/Haaima Hylkema

Peugeot Burgum
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Vervoerservice Grou mobyl!

Duo Fiets
 

Wilt u graag een keer fietsen, maar kunt u dit niet zelf, dan kunt u
gebruik maken van deze fiets. Dit kan met een vrijwilliger of met
een naaste van uzelf. Voorafgaand krijgt u instructies over het
gebruik.

Reserveren auto met chauffeur en informatie over duofietsen:
Telefonisch via 06-206 037 41 op:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdag en zondag van 09.00 tot 11.30 uur
 

Voor wie: Inwoners van Grou, die beperkt zijn in hun mobiliteit. 
Waar: Bestemmingen binnen Grou. 
Wanneer: de auto is 7 dagen in de week beschikbaar van 9.00 uur
tot 18.00 uur.
Kosten: Betalen met een rittenkaart, te koop bij de servicebalie van
supermarkt Jumbo en bij dierenspeciaalzaak Jan & Japke. Er is een
4-rittenkaart en een 10 rittenkaart.
Een rit (enkele reis) kost € 1 per persoon.
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De Doarpskeamer
 

De Doarpskeamer wil een ‘Trefplak & Brûsplak’ zijn voor
inwoners van Grou en omliggende dorpen. Een bakje koffie,
een praatje, spelletjes, thema gesprekken, digitale
ondersteuning enz. enz. Heeft u zelf een idee voor een
leuke activiteiten Ook met hulpvragen kunt u terecht. De
activiteiten staan in de agenda op onze website.
Enthousiaste gastvrouwen/heren heten u van harte
welkom. Kom een keer langs om te kijken wat wij voor u
kunnen betekenen of wat u voor ons kunt betekenen.
 
Waar: Muldyk 3, Grou, ingang Kringloopwinkel
Wanneer: dinsdagmiddag, donderdagmiddag, en
vrijdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur en vanaf september
op  woensdagochtend 09:30 tot 12:00 uur 
Kosten: geen, de koffie/thee staat klaar

Een initiatief van OOG: Ouderen Organisaties Grou:
 UVV-Grou, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Pleatslik Belang Grou,

Noorderbreedte (Friesma State) Dorpenteam Zuid Amaryllis, Seniorenbond
Mede mogelijk gemaakt door: 

 Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim/PKN Gemeente Grou-Jirnsum/
Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam/Iepen Mienskipsfûns/Charlotte ’s

Jacob Fonds

 

www.uvvgrou.nl



www.uvvgrou.nl

 

 
Hulp op maat

 

Vriendschappelijk huisbezoek en 
Mantelzorgondersteuning

 
Heeft u behoefte aan wat aanspraak, een luisterend oor of
zoekt u iemand die met u een spelletje doet of wilt u een
wandeling maken? Het vriendschappelijk huisbezoek is
zowel voor thuiswonenden als voor bewoners van Friesma
State. Of bent u mantelzorger van uw partner en wilt u er zo
nu en dan een paar uren tussenuit? Dan kan een vrijwilliger
uw partner gezelschap houden. Samen met de vrijwilliger
en uw partner overlegt u hoe de tijd doorgebracht kan
worden. 

Hoe werkt het?
De coördinator brengt een bezoek bij u thuis en na het
gesprek gaan ze op zoek naar een vrijwilliger die goed bij u
past.

 
Wij bieden Praktische hulp 

- Boodschappen doen bij kortdurende ziekte
- De hond uitlaten
· Gezelschap/begeleiding bij uitstapje, winkelen e.d.
· Kleine klusjes waarvoor geen vakman nodig is
· In overleg andere bij UVV passende vragen
· Vervoer buiten Grou bij bijzondere omstandigheden is
incidenteel mogelijk 
(Vervoer wat structureel is valt onder WMO vervoer)

 



 

 

 
‘Ite mei in praatsje'

 
Gezamenlijk koken en eten voor mensen met een smalle
beurs of inwoners die graag een keer gezellig met meer
mensen aan tafel wil zitten eten. Het doel is een interactief
gezamenlijk samenzijn. Er wordt voor u gekookt maar u
mag ook helpen met alle voorbereidingen. 
We beginnen met een kopje koffie of thee.

Waar: Doopsgezinde Kerk, Hoofdstraat 44, Grou
Wanneer: Iedere 1e donderdag van de maand
Kosten: € 4,00 
Start: 1 september 2022
Mocht dit voor u niet haalbaar zijn dan hoeft dit geen
belemmering te zijn. Neem dan contact op met het
dorpenteam Grou
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Koor ‘Sjongnocht’
 

Onder leiding van een gediplomeerde dirigent worden er
meertalige liedjes gezongen. Het is altijd reuze gezellig en
nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een
keer komen kijken. Het koor treedt een paar keer per jaar
op, o.a. in Friesma State en bij de jaarlijkse Sint Piterdag.

Waar: Doopsgezinde Kerk, Hoofdstraat 44 Grou
Wanneer: Elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.
(September t/m mei)
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Bingo
 

De Unie van Vrijwilligers Grou organiseert op de laatste
donderdagmiddag van de maanden september tot en met
april voor de ouderen uit Grou een leuke en gezellige bingo
in Friesma State.  
U bent van harte welkom! We hopen u te zien in het
restaurant van Friesma State en neem gerust een vriendin,
buurvrouw of kennis mee.
We willen u een leuke middag bezorgen en een
ontmoetingsplek zijn!

Waar: Restaurant Friesma State
Wanneer: Laatste donderdagmiddag van de maand om
14.30 uur (September t/m April)
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Gymnastiek Nut en Nocht
 

De groep bestaat uit een hechte groep van gemiddeld 17
leden, die allemaal op eigen niveau gymnastische
oefeningen doen onder begeleiding van een gediplomeerd
ouderen gymleidster. Op muziek worden verschillende
oefeningen gedaan en er wordt veel gelachen.

Waar: Sporthal ‘De Twine’ 
Wanneer: Elke woensdagmorgen van 09.45 tot 10.45 uur.
(September t/m mei)

Nieuwe leden zijn altijd welkom om een keer mee te doen.
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Voor bewoners van Friesma State
 

In woonzorginstelling Friesma State zijn groepswoningen
voor mensen met dementie of met lichamelijke
beperkingen zoals de ziekte van Huntington. Onze
bewoners wonen samen in groepen van 6 tot 8 bewoners
en brengen samen de dag door.

Binnen: 
Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld één keer per week een
dagdeel in een huiskamer aanwezig voor de gezelligheid,
het doen van een spelletje, het maken van een praatje met
de bewoners, meestal één op één contact. Het drinken van
een kopje koffie in het restaurant met een bewoner, het
aanbieden van koffie/thee in de groep behoort ook tot de
mogelijkheden. En helpen bij het koken is ook heel fijn.

Buiten: 
Wandelen: lekker naar buiten met een bewoner, een
wandeling door het park is een favoriete route. 
Duofietsen: even een fietstochtje door het dorp, frisse lucht
en een praatje doet een mens goed.
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Activiteitenbegeleiding
 

Vrijwilligers ondersteunen de activiteitenbegeleidster bij
het organiseren van diverse activiteiten, zoals:

· Bewegen op muziek
· Zang en muziekactiviteiten
· Gespreksgroep
· Thema middagen
· Creatieve ochtenden

Noorderbreedte/Friesma State zet zich in voor een
waardevolle dag voor de bewoners.
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Colofon
Ontwerp: Vincent Kok

Drukwerk: Middelpunt Media
Foto’s: Jakob van Huizen

 
UVV-Grou, postadres Oostergoostraat 52

www.uvvgrou.nl
email: uvv.grou@gmail.com

 
 Op onze website staat de meest actuele

informatie over onze diensten en activiteiten en de
contactpersonen.

 
Onze missie: 

‘De UVV- Grou maakt zich sterk voor het welzijn van 55+
Grousters. Wij verlenen diensten en organiseren

activiteiten, zowel individueel als voor groepen waarbij
de nadruk ligt op contact en plezier. Onze enthousiaste

vrijwilligers zijn actief bij thuiswonenden en bij bewoners
van Friesma State. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het
vaandel.’ 

 
Wy drage it Frysk in waarm hert ta, mar yn ferbân mei de kosten is

foar dizze brosjuere keazen foar de Nederlânske taal.
Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 

Dorpsbudget Grou
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