
 

 

Verslag uitgevoerde activiteiten 2017-2018 

 

De activiteiten die door Stichting Groen Grou in 2017 en 2018 zijn uitgevoerd zijn niet limitatief: 

- Maandelijks Repair Café 

 

- Grou 2030, vormgeven van de droom van een duurzaam Grou middels een aantal avonden met het 

dorp en de lagere scholen en vervolgens uitwerken middels een aantal werkplaatsavonden. 

Inmiddels is dit uitgegroeid naar de vorming van een aantal werkgroepen die allen werken aan de 

droom. Concrete activiteiten zijn de Operatie Steenbreek en onderzoek toegankelijkheid.  

 

 

- Een 40-tal vrijwilligers zijn actief in de kringloopwinkel te Grou. Dit is een doorgaande activiteit. 

 

- De Stichting heeft tevens een aantal initiatieven ondersteund bij de scholen in de omgeving van 

Grou zoals laadstations voor IPads middels zonnepanelen, inrichting plein en tuin waarbij meer 

natuur en ontmoeting kon worden toegevoegd, afvalvermindering door aankoop bekers voor 

kinderen en inrichting technieklokaal voor duurzame techniek. Ook kreeg De Markol, 

gehandicapten watersport, een bijdrage voor het plaatsen van zonnepanelen op de boot.  

Daarnaast zijn de Huntington poli en de Play en Skate Court in Grou ondersteund. 

 

René Meijer, Voorzitter Stichting Groen Grou 

 



 

 

 

 

 

Verantwoordingsverslag activiteiten Stichting Groen Grou 2019 

 

De Stichting Groen Grou heeft een aantal activiteiten ondersteund in 2019. Deze activiteiten worden 

door de verschillende onderdelen uitgevoerd. Hieronder per onderdeel kort de activiteiten: 

1. Grou 2030; Grou 2030 is met ruim 20 vrijwiligers actief op de onderdelen energie, wonen, 

ecologie/natuur, toegankelijkheid. Door de regiegroep is hard gewerkt aan een nieuwe 

website evenals het participeren in diverse overlegorganen met gemeente, hogescholen en 

pleatslik belang. Hierdoor is het mogelijk om het dorp extra te enthousiasmeren danwel 

ondersteunen op de thema’s. Tevens is voor verschillende activiteiten een subsidie 

aangevraagd en ontvangen. Op de website www.grou2030.nl is te lezen welke werkgroepen 

actief zijn en welke ontwikkelingen er zijn.  

 

2. Vrijwilligers kringloop; ten behoeve van de kringloopwinkel te Grou worden een 50 tal 

vrijwilligers ingezet. Voor deze vrijwilligers is het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn, 

de kringloop biedt vele activiteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet. De samenwerking 

verloopt positief.  

 

 

3. Repair Café Grou: Het Repair Café heeft in 2019 tien keer een bijeenkomst georganiseerd 

waarin samen vrijwilligers (reparatiedeskundigen) met bezoekers samen meegebrachte 

spullen repareerden. Repair Café is gericht op  het terugbrengen van repareren in de 

samenleving en op ontmoeting.  

 

 

Grou, 20 maart 2020 

http://www.grou2030.nl/

