
LAATSTE NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN ROND WONEN IN GRIJPSKERK 

Bestemmingsplan Grijpskerk uitbreiding oost (locatie Meindertsma) ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van 
Grijpskerk in oostelijke richting. Deze locatie staat in de volks-
mond ook bekend als de “locatie Meindertsma”. Er komen maxi-
maal 25 woningen, in een mix van vrijstaande en twee-onder-een-
kapwoningen. De nieuw te bouwen woningen liggen met hun voor-
gevels rond een groen, brinkachtige kerngebied. Rond dit kernge-
bied ligt de lusvormige hoofdontsluiting. De nieuwe woonbuurt 

wordt ontsloten via een insteekweg vanaf de Groningerstraatweg. De officiële publicatie van het 
bestemmingplan en de manier waarop u eventueel een zienswijze kunt indienen vindt u online 
via deze link. (https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-170980.html)  

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje  
aanleveren vóór 15 september  2019  
bij het Dorpsloket of via  
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 
Onze oktobereditie ligt in de week van 14 okt. 
bij u op de mat. 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muzilekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 17 augustus en 21 september vanaf 10.00 uur 

Zet u s.v.p. uw papier en karton (gebundeld of in dozen) duidelijk zichtbaar langs de weg.                          
De inkomsten die wij met het ophalen van het oud-papier binnenhalen, hebben wij hard nodig voor de               
instandhouding van onze vereniging. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Alvast hartelijk bedankt! 

WORD LID 

Bevalt dit krantje? Ondersteun dit én andere activiteiten door lid te worden. 
Dat kan bij het Dorpsloket of via onze website:  
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpscooperatie/lid-worden 

Onze jaarlijkse contributie bedraagt: 
- Individuele contributie: €  14,– 
- Gezinscontributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres) 

DE AED-TRAINING  
Op uitnodiging van de Dorpscoöperatie heeft Albert Mollema op 8 juli in 
De Wierde een AED-training gegeven. Een enthousiaste groep deelne-
mers is op deskundige wijze door Albert ingewijd in de wereld van de re-
animatie. Op de AED-apparaten wordt duidelijk aangegeven hoe je deze 
moet gebruiken. Op deze avond werd duidelijk geworden dat training 
met het apparaat, voordat je deze moet inzetten, van groot belang is. Al-
bert instrueerde de groep waar je voor en tijdens het gebruik van het ap-
paraat aan moet denken. Er is op diverse wijzen geoefend op poppen, zo-

dat de deelnemers de opgedane kennis ook in de praktijk konden brengen. Al met al een intensieve 
en zeer leerzame avond. Alhoewel de groep aan de grote kant was, konden toch niet alle mensen die 
zich aangemeld hadden worden geplaatst. De dorpscoöperatie organiseert in september voor een 
kleine groep nog een AED training.   
Aanmelding: redactie@grijpskerkverbonden.nl of bij het Dorpsloket. 

OPENINGSTIJDEN DORPSLOKET 
Vanaf 23 augustus zijn we  
weer elke werkdag aanwezig:                        
- van 10.00 tot 12.00 uur 
- In De (Nieuwe) Wierde 
 
Telefoon:  06 16 39 93 67  
E-mail: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2019, nr. 4 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

DE OSCARS KOMEN NAAR DE SPELWEEK IN GRIJPSKERK! 

Van 19 tot 24 augustus organiseert Kinder Vakantie Spelweek 
Grijpskerk de jaarlijkse huttenbouw voor kinderen tot en met 12 
jaar. Dit jaar is het thema: Films en Beroemdheden. De hele week 
staat in het teken van beroemde films en bekende acteurs en actri-
ces. Onze 26 vrijwilligers staan de gehele week weer klaar om alle 
kinderen uit Grijpskerk en omstreken te vermaken! Natuurlijk heb-
ben we als afsluiting, op zaterdag 24 augustus, het welbekende 
kampvuur. Iedereen is welkom om gezellig een hapje en een drankje 
te halen om dan de week knallend af te sluiten. Wij als organisatie 
zijn enorm trots om dit weer te mogen organiseren! Wij kunnen dit 
natuurlijk niet alleen en daarom willen we alle sponsoren, fondsen 
en vrijwilligers buiten de spelweek om bedanken voor hun steun.  

 

 
 
 
 
Deze dorpskrant is een      
uitgave van Dorpscoöperatie    
Grijpskerk Verbonden en   

verschijnt dit jaar 6 keer. 

Adres: p/a/ Dorpsloket, Burmanniastraat 1,  9843EJ Grijpskerk 
E-mail: redactie@grijpskerkverbonden.nl      Tel. 06 16 39 93 67 (tussen 10 –12 uur) 
Facebook: www.facebook.com/GrijpskerkVerbonden   www.grijpskerkverbonden.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grijpskerk-verbonden/about/?
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Zondag Middag  

8 september 

Bezoek MUSEUM 
WIERDELAND in Ezinge 

met rondleiding 

Per fiets (16 km) of auto 
Entree: € 6  
Opgave: Dorpsloket of 
activiteiten@ 
grijpskerkverbonden.nl 
                             → pg. 2                                                                                                                             
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RONDLEIDING MUSEUM WIERDENLAND  

Op zondagmiddag 8 september organiseert de 
activiteitencommissie van de Dorpscoöperatie 
een bezoek met rondleiding aan het Museum 
Wierdeland in Ezinge. In dit museum wordt het 
verhaal verteld van het ontstaan van de wierden 
en terpen in Noord-Nederland. Deze zomer is er 
ook een tentoonstelling over de verschillen en 
overeenkomsten tussen de tells in Syrië en de 
wierden in Humsterland. Vindt u dit interessant en 
vindt u het gezellig om met een groep dit muse-
um te bezoeken, dan nodigt de activiteitencom-
missie u uit u hiervoor op te geven via                                                      
activiteiten@grijpskerkverbonden.nl of via het 
Dorpsloket. U kunt zich tot 1 september hiervoor 
opgeven. Op 8 september vertrekken we om 13.00 
uur per fiets. De afstand naar Ezinge is 16 kilome-
ter. Degenen voor wie dit te lang fietsen is, kun-
nen ook gebruik maken van de auto. De kosten 
voor de entree zijn € 6,-.  Leden van de Dorpsco-
öperatie krijgen 50% korting. De rondleiding is gra-
tis.  

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

BRIDGEN IN GRIJPSKERK 

 
De Yellowbridgeclub 
kijkt met veel plezier te-
rug op haar eerste 
speelseizoen. De club 
staat open voor ervaren, 
maar ook voor begin-
nende, spelers. Heb je 
belangstelling om te 

bridgen dan kan dat één keer per 14 dagen op 
vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur in Het 
Dorpsplein van de Nieuwe Wierde. Voor meer 
informatie over het bridgen kan je contact op-
nemen met Hilly Holtrop 06 42 43 82 89.  
Kan je nog niet bridgen, maar lijkt het je leuk 
om te leren dan is daar de mogelijkheid toe.  
In het komend najaar zal er bij voldoende be-
langstelling in een aantal dorpen in het Wes-
terkwartier een bridgecursus voor beginners 
worden gegeven. Tijd en locatie zijn afhanke-
lijk van het aantal aanmeldingen en worden 
na overleg met deelnemers 
bepaald. De cursus staat open voor jong en 
oud. Voor nadere informatie kun je contact 
opnemen met Klaas Bruinsma,  0594 505 

760, klaas.wassenaer1@zonnet.nl 

NIEUWE DUO FIETS 

De Wierde beschikt 
al jaren over een Duo
-fiets. De bewoners, 
maar ook andere 
dorpsbewoners, kun-
nen hierop samen 
met een hulpfietser 
heerlijke fietstochtjes 
maken. Deze fiets is 
echter wat ouder en 
een tweede duo-fiets 

zou dan ook geen luxe zijn.  
Duo-fietsen zijn echter kostbaar. Om die reden 
is een beroep gedaan op het SNS fonds Wes-
terkwartier, die het belang van een extra duo-
fiets met een flink bedrag ondersteunde. Toen 
ook De Vrienden van De Wierde een behoorlij-
ke duit in het zakje deed, kon de fiets worden 
aangeschaft. Zo zijn we in Grijpskerk een 
(elektrische) duo-fiets rijker.  
De fiets staat in De Wierde en wordt door de 
NNCZ beheerd. Ze staat ook ter beschikking 
van dorpsbewoners die niet meer zelf kunnen 
fietsen en toch graag een fietstochtje maken. 

Wil je hiervan gebruik maken? Meld dit bij dit 
bij de balie van De (Nieuwe) Wierde. 
 

BADMINTON IN GRIJPSKERK 

"Badmintonvereniging Grijpskerk" speelt elke 
woensdag in sporthal De Bokkediek in Grijps-
kerk, van 19:30 uur tot 21:30 uur. Wij zijn een 
vereniging voor jong (>17jaar) en oud en voor 
alle niveaus. 
De leden spelen op de clubavond vriendschap-
pelijke wedstrijden tegen elkaar. In de regel 

spelen we "dubbels" (2 tegen 2), zodat niemand 
aan de kant hoeft te wachten tot hij of zij kan 
spelen.  
Belangstellenden kunnen twee keer gratis mee-
doen. Zo kun je ervaren of je badminton leuk 
vindt, en je kunt even de sfeer proeven binnen 
de club. Als je geen racket hebt, kun je die tij-
delijk lenen van de club.  
Een paar keer per jaar organiseren we ook ge-
zellige activiteiten voor de leden.  
Info Peter Tydeman, tel. 06-40 56 58 29 
bvgrijpskerk@gmail.com  
badmintonvereniginggrijpskerk.nl 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

HET MFC KOMT ERAAN!   
Na een voorbereiding van ruim 2 jaar, werd vrijdag 12 juli de 
gunning van de verbouw en nieuwbouw van MFC De Nieuwe 
Wierde ondertekend. Na de zomer start het verbouwen van het 
huidige gebouw en het aanbouwen van een nieuwe grote zaal. 
Hierdoor ontstaat er ruimte voor de Bieb 3.0., het archief van 
Kluften en Waarden, de huidige gebruikers van Kerkplein 6 en 
het Multifunctionele Centrum. Na de zomer is er een bijeen-

komst voor de omgeving en de bewoners van De (Nieuwe) Wierde. De aannemer en het bestuur 
van het MFC Grijpskerk zullen dan uitleg geven over de verbouwing, de nieuwbouw en de plan-
ning hiervan. Waarschijnlijk zal de verbouw en nieuwbouw volgend jaar om deze tijd gereali-
seerd zijn.  

Nieuw in Het Dorpsplein, een Lunchcafé  
Omdat de warme maaltijd per 2 september naar de avonduren gaat, kan in de plaats daarvan 
een lunchcafé komen. Iedereen is van harte welkom zowel de bewoners van de Nieuwe Wierde 
als familieleden, buurtgenoten, inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen. Leuk en handig 
voor iedereen die gebruik wil maken van het MFC. Per 2 september gaat het lunchcafé open, dit 
willen we graag wat feestelijk aanpakken en daarom bieden wij de eerste week het 12 uurtje aan 
voor € 3.50 in plaats van € 5,-  
Dagelijkse openingstijden zijn:  

Het lunchcafé 12.00 – 13.30 uur Het restaurant 17.00 – 19.00 uur  

‘EIGENWAARDIG’ OUD WORDEN IN GRIJPSKERK 

We worden steeds ouder; dat is goed nieuws! Er zit wel een lastige kant aan: er zijn 
dus ook steeds meer hoogbejaarde kwetsbare ouderen en het kost veel geld en 
menskracht om voor hen te zorgen. Daarom heeft de overheid besloten dat oude-
ren zelfredzaam moeten blijven en zelfstandig moeten blijven wonen. Zij heeft de 
verzorgingshuizen gesloten. Deze zelfredzaamheid is voor veel mensen een zware 
opgave en het is belangrijk dat iedereen zich daar zo goed mogelijk op voorbereid.  

Om hierbij te helpen is de Dorpscoöperatie gestart met het project ‘Eigenwaardig’ 
oud worden in Grijpskerk. Inmiddels zijn er zeven mensen die deelnemen aan ons 

project. Zij denken er samen over na hoe we dit op onze eigen manier, naar onze eigen waarde, zou-
den willen en hoe we dat kunnen bereiken. Het gaat om persoonlijke vragen als: Welke uitdagingen 
wil ik behouden? Hoe blijf ik me nuttig voelen? Wat kan mij tot op hoge leeftijd inspireren? Maar ook 
om vragen over Grijpskerk: Zorgen we wel genoeg voor elkaar? Zijn er voldoende woningen voor ou-
deren die wel zelfstandig willen blijven wonen, maar liever kleiner? Zijn er ouderen die graag bij elkaar 
willen wonen en kan dat in ons dorp? Het gaat er dus niet alleen om dat we proberen fysiek in goede 
conditie te blijven, maar ook om zingeving, vitaliteit, sociale contacten, mentaal bezig blijven én om 
de mogelijkheden die ons dorp biedt. 

Op dit moment inventariseren onze deelnemers wat we belangrijk vinden en wat we aan willen     
pakken. Heeft u vragen of zou u mee willen denken dan kunt u contact opnemen met Joke Kraakman 
via voorzitter@grijpskerkverbonden.nl. 

GROTE ZORGEN OM GASWINNING IN GRIJPSKERK 
De NAM heeft het voornemen om haar locatie in Grijpskerk de sluiten. Deze locatie wordt tot 
nu toe gebruikt om in de zomer een gasbuffer aan te leggen die in de winter weer wordt ingezet 
wanneer de vraag om gas het grootst is. Deze gasbuffer is niet meer nodig. Voordat ze overgaat 
tot sluiting wil de NAM het gasveld leegpompen. Hierover heeft de NAM een aantal bijeenkom-
sten  in de omliggende dorpen gehouden. Uit de reacties van de aanwezigen bleek duidelijk dat 
de weerstand tegen het leegpompen zeer groot is. De kans op aardbevingen in ons gebied 
wordt aanzienlijk. De gemeente heeft daarom de NAM opgeroepen haar besluit om het veld leeg 
te pompen te heroverwegen. Of dit voldoende is, is maar de vraag. Een zeer zorgelijke situatie. 
De Vereniging Dorpsbelangen heeft om deze reden aangegeven na te willen gaan om na de zo-
mervakantie een informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners te organiseren. Een goede zaak. 
Hoe kijkt u tegen de situatie aan? Mail het naar redactie@grijpskerkverbonden.nl. 
Voor meer informatie rondom de gaswinning: https://woneningrijpskerk.nl/gaswinning 
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RONDLEIDING MUSEUM WIERDENLAND  

Op zondagmiddag 8 september organiseert de 
activiteitencommissie van de Dorpscoöperatie 
een bezoek met rondleiding aan het Museum 
Wierdeland in Ezinge. In dit museum wordt het 
verhaal verteld van het ontstaan van de wierden 
en terpen in Noord-Nederland. Deze zomer is er 
ook een tentoonstelling over de verschillen en 
overeenkomsten tussen de tells in Syrië en de 
wierden in Humsterland. Vindt u dit interessant en 
vindt u het gezellig om met een groep dit muse-
um te bezoeken, dan nodigt de activiteitencom-
missie u uit u hiervoor op te geven via                                                      
activiteiten@grijpskerkverbonden.nl of via het 
Dorpsloket. U kunt zich tot 1 september hiervoor 
opgeven. Op 8 september vertrekken we om 13.00 
uur per fiets. De afstand naar Ezinge is 16 kilome-
ter. Degenen voor wie dit te lang fietsen is, kun-
nen ook gebruik maken van de auto. De kosten 
voor de entree zijn € 6,-.  Leden van de Dorpsco-
öperatie krijgen 50% korting. De rondleiding is gra-
tis.  

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

BRIDGEN IN GRIJPSKERK 

 
De Yellowbridgeclub 
kijkt met veel plezier te-
rug op haar eerste 
speelseizoen. De club 
staat open voor ervaren, 
maar ook voor begin-
nende, spelers. Heb je 
belangstelling om te 

bridgen dan kan dat één keer per 14 dagen op 
vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur in Het 
Dorpsplein van de Nieuwe Wierde. Voor meer 
informatie over het bridgen kan je contact op-
nemen met Hilly Holtrop 06 42 43 82 89.  
Kan je nog niet bridgen, maar lijkt het je leuk 
om te leren dan is daar de mogelijkheid toe.  
In het komend najaar zal er bij voldoende be-
langstelling in een aantal dorpen in het Wes-
terkwartier een bridgecursus voor beginners 
worden gegeven. Tijd en locatie zijn afhanke-
lijk van het aantal aanmeldingen en worden 
na overleg met deelnemers 
bepaald. De cursus staat open voor jong en 
oud. Voor nadere informatie kun je contact 
opnemen met Klaas Bruinsma,  0594 505 

760, klaas.wassenaer1@zonnet.nl 

NIEUWE DUO FIETS 

De Wierde beschikt 
al jaren over een Duo
-fiets. De bewoners, 
maar ook andere 
dorpsbewoners, kun-
nen hierop samen 
met een hulpfietser 
heerlijke fietstochtjes 
maken. Deze fiets is 
echter wat ouder en 
een tweede duo-fiets 

zou dan ook geen luxe zijn.  
Duo-fietsen zijn echter kostbaar. Om die reden 
is een beroep gedaan op het SNS fonds Wes-
terkwartier, die het belang van een extra duo-
fiets met een flink bedrag ondersteunde. Toen 
ook De Vrienden van De Wierde een behoorlij-
ke duit in het zakje deed, kon de fiets worden 
aangeschaft. Zo zijn we in Grijpskerk een 
(elektrische) duo-fiets rijker.  
De fiets staat in De Wierde en wordt door de 
NNCZ beheerd. Ze staat ook ter beschikking 
van dorpsbewoners die niet meer zelf kunnen 
fietsen en toch graag een fietstochtje maken. 

Wil je hiervan gebruik maken? Meld dit bij dit 
bij de balie van De (Nieuwe) Wierde. 
 

BADMINTON IN GRIJPSKERK 

"Badmintonvereniging Grijpskerk" speelt elke 
woensdag in sporthal De Bokkediek in Grijps-
kerk, van 19:30 uur tot 21:30 uur. Wij zijn een 
vereniging voor jong (>17jaar) en oud en voor 
alle niveaus. 
De leden spelen op de clubavond vriendschap-
pelijke wedstrijden tegen elkaar. In de regel 

spelen we "dubbels" (2 tegen 2), zodat niemand 
aan de kant hoeft te wachten tot hij of zij kan 
spelen.  
Belangstellenden kunnen twee keer gratis mee-
doen. Zo kun je ervaren of je badminton leuk 
vindt, en je kunt even de sfeer proeven binnen 
de club. Als je geen racket hebt, kun je die tij-
delijk lenen van de club.  
Een paar keer per jaar organiseren we ook ge-
zellige activiteiten voor de leden.  
Info Peter Tydeman, tel. 06-40 56 58 29 
bvgrijpskerk@gmail.com  
badmintonvereniginggrijpskerk.nl 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

HET MFC KOMT ERAAN!   
Na een voorbereiding van ruim 2 jaar, werd vrijdag 12 juli de 
gunning van de verbouw en nieuwbouw van MFC De Nieuwe 
Wierde ondertekend. Na de zomer start het verbouwen van het 
huidige gebouw en het aanbouwen van een nieuwe grote zaal. 
Hierdoor ontstaat er ruimte voor de Bieb 3.0., het archief van 
Kluften en Waarden, de huidige gebruikers van Kerkplein 6 en 
het Multifunctionele Centrum. Na de zomer is er een bijeen-

komst voor de omgeving en de bewoners van De (Nieuwe) Wierde. De aannemer en het bestuur 
van het MFC Grijpskerk zullen dan uitleg geven over de verbouwing, de nieuwbouw en de plan-
ning hiervan. Waarschijnlijk zal de verbouw en nieuwbouw volgend jaar om deze tijd gereali-
seerd zijn.  

Nieuw in Het Dorpsplein, een Lunchcafé  
Omdat de warme maaltijd per 2 september naar de avonduren gaat, kan in de plaats daarvan 
een lunchcafé komen. Iedereen is van harte welkom zowel de bewoners van de Nieuwe Wierde 
als familieleden, buurtgenoten, inwoners van Grijpskerk en omliggende dorpen. Leuk en handig 
voor iedereen die gebruik wil maken van het MFC. Per 2 september gaat het lunchcafé open, dit 
willen we graag wat feestelijk aanpakken en daarom bieden wij de eerste week het 12 uurtje aan 
voor € 3.50 in plaats van € 5,-  
Dagelijkse openingstijden zijn:  

Het lunchcafé 12.00 – 13.30 uur Het restaurant 17.00 – 19.00 uur  

‘EIGENWAARDIG’ OUD WORDEN IN GRIJPSKERK 

We worden steeds ouder; dat is goed nieuws! Er zit wel een lastige kant aan: er zijn 
dus ook steeds meer hoogbejaarde kwetsbare ouderen en het kost veel geld en 
menskracht om voor hen te zorgen. Daarom heeft de overheid besloten dat oude-
ren zelfredzaam moeten blijven en zelfstandig moeten blijven wonen. Zij heeft de 
verzorgingshuizen gesloten. Deze zelfredzaamheid is voor veel mensen een zware 
opgave en het is belangrijk dat iedereen zich daar zo goed mogelijk op voorbereid.  

Om hierbij te helpen is de Dorpscoöperatie gestart met het project ‘Eigenwaardig’ 
oud worden in Grijpskerk. Inmiddels zijn er zeven mensen die deelnemen aan ons 

project. Zij denken er samen over na hoe we dit op onze eigen manier, naar onze eigen waarde, zou-
den willen en hoe we dat kunnen bereiken. Het gaat om persoonlijke vragen als: Welke uitdagingen 
wil ik behouden? Hoe blijf ik me nuttig voelen? Wat kan mij tot op hoge leeftijd inspireren? Maar ook 
om vragen over Grijpskerk: Zorgen we wel genoeg voor elkaar? Zijn er voldoende woningen voor ou-
deren die wel zelfstandig willen blijven wonen, maar liever kleiner? Zijn er ouderen die graag bij elkaar 
willen wonen en kan dat in ons dorp? Het gaat er dus niet alleen om dat we proberen fysiek in goede 
conditie te blijven, maar ook om zingeving, vitaliteit, sociale contacten, mentaal bezig blijven én om 
de mogelijkheden die ons dorp biedt. 

Op dit moment inventariseren onze deelnemers wat we belangrijk vinden en wat we aan willen     
pakken. Heeft u vragen of zou u mee willen denken dan kunt u contact opnemen met Joke Kraakman 
via voorzitter@grijpskerkverbonden.nl. 

GROTE ZORGEN OM GASWINNING IN GRIJPSKERK 
De NAM heeft het voornemen om haar locatie in Grijpskerk de sluiten. Deze locatie wordt tot 
nu toe gebruikt om in de zomer een gasbuffer aan te leggen die in de winter weer wordt ingezet 
wanneer de vraag om gas het grootst is. Deze gasbuffer is niet meer nodig. Voordat ze overgaat 
tot sluiting wil de NAM het gasveld leegpompen. Hierover heeft de NAM een aantal bijeenkom-
sten  in de omliggende dorpen gehouden. Uit de reacties van de aanwezigen bleek duidelijk dat 
de weerstand tegen het leegpompen zeer groot is. De kans op aardbevingen in ons gebied 
wordt aanzienlijk. De gemeente heeft daarom de NAM opgeroepen haar besluit om het veld leeg 
te pompen te heroverwegen. Of dit voldoende is, is maar de vraag. Een zeer zorgelijke situatie. 
De Vereniging Dorpsbelangen heeft om deze reden aangegeven na te willen gaan om na de zo-
mervakantie een informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners te organiseren. Een goede zaak. 
Hoe kijkt u tegen de situatie aan? Mail het naar redactie@grijpskerkverbonden.nl. 
Voor meer informatie rondom de gaswinning: https://woneningrijpskerk.nl/gaswinning 
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LAATSTE NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN ROND WONEN IN GRIJPSKERK 

Bestemmingsplan Grijpskerk uitbreiding oost (locatie Meindertsma) ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van 
Grijpskerk in oostelijke richting. Deze locatie staat in de volks-
mond ook bekend als de “locatie Meindertsma”. Er komen maxi-
maal 25 woningen, in een mix van vrijstaande en twee-onder-een-
kapwoningen. De nieuw te bouwen woningen liggen met hun voor-
gevels rond een groen, brinkachtige kerngebied. Rond dit kernge-
bied ligt de lusvormige hoofdontsluiting. De nieuwe woonbuurt 

wordt ontsloten via een insteekweg vanaf de Groningerstraatweg. De officiële publicatie van het 
bestemmingplan en de manier waarop u eventueel een zienswijze kunt indienen vindt u online 
via deze link. (https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-170980.html)  

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje  
aanleveren vóór 15 september  2019  
bij het Dorpsloket of via  
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 
Onze oktobereditie ligt in de week van 14 okt. 
bij u op de mat. 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muzilekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 17 augustus en 21 september vanaf 10.00 uur 

Zet u s.v.p. uw papier en karton (gebundeld of in dozen) duidelijk zichtbaar langs de weg.                          
De inkomsten die wij met het ophalen van het oud-papier binnenhalen, hebben wij hard nodig voor de               
instandhouding van onze vereniging. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Alvast hartelijk bedankt! 

WORD LID 

Bevalt dit krantje? Ondersteun dit én andere activiteiten door lid te worden. 
Dat kan bij het Dorpsloket of via onze website:  
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpscooperatie/lid-worden 

Onze jaarlijkse contributie bedraagt: 
- Individuele contributie: €  14,– 
- Gezinscontributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres) 

DE AED-TRAINING  
Op uitnodiging van de Dorpscoöperatie heeft Albert Mollema op 8 juli in 
De Wierde een AED-training gegeven. Een enthousiaste groep deelne-
mers is op deskundige wijze door Albert ingewijd in de wereld van de re-
animatie. Op de AED-apparaten wordt duidelijk aangegeven hoe je deze 
moet gebruiken. Op deze avond werd duidelijk geworden dat training 
met het apparaat, voordat je deze moet inzetten, van groot belang is. Al-
bert instrueerde de groep waar je voor en tijdens het gebruik van het ap-
paraat aan moet denken. Er is op diverse wijzen geoefend op poppen, zo-

dat de deelnemers de opgedane kennis ook in de praktijk konden brengen. Al met al een intensieve 
en zeer leerzame avond. Alhoewel de groep aan de grote kant was, konden toch niet alle mensen die 
zich aangemeld hadden worden geplaatst. De dorpscoöperatie organiseert in september voor een 
kleine groep nog een AED training.   
Aanmelding: redactie@grijpskerkverbonden.nl of bij het Dorpsloket. 

OPENINGSTIJDEN DORPSLOKET 
Vanaf 23 augustus zijn we  
weer elke werkdag aanwezig:                        
- van 10.00 tot 12.00 uur 
- In De (Nieuwe) Wierde 
 
Telefoon:  06 16 39 93 67  
E-mail: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2019, nr. 4 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

DE OSCARS KOMEN NAAR DE SPELWEEK IN GRIJPSKERK! 

Van 19 tot 24 augustus organiseert Kinder Vakantie Spelweek 
Grijpskerk de jaarlijkse huttenbouw voor kinderen tot en met 12 
jaar. Dit jaar is het thema: Films en Beroemdheden. De hele week 
staat in het teken van beroemde films en bekende acteurs en actri-
ces. Onze 26 vrijwilligers staan de gehele week weer klaar om alle 
kinderen uit Grijpskerk en omstreken te vermaken! Natuurlijk heb-
ben we als afsluiting, op zaterdag 24 augustus, het welbekende 
kampvuur. Iedereen is welkom om gezellig een hapje en een drankje 
te halen om dan de week knallend af te sluiten. Wij als organisatie 
zijn enorm trots om dit weer te mogen organiseren! Wij kunnen dit 
natuurlijk niet alleen en daarom willen we alle sponsoren, fondsen 
en vrijwilligers buiten de spelweek om bedanken voor hun steun.  

 

 
 
 
 
Deze dorpskrant is een      
uitgave van Dorpscoöperatie    
Grijpskerk Verbonden en   

verschijnt dit jaar 6 keer. 

Adres: p/a/ Dorpsloket, Burmanniastraat 1,  9843EJ Grijpskerk 
E-mail: redactie@grijpskerkverbonden.nl      Tel. 06 16 39 93 67 (tussen 10 –12 uur) 
Facebook: www.facebook.com/GrijpskerkVerbonden   www.grijpskerkverbonden.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grijpskerk-verbonden/about/?

                                                                                                                                                                                                                                            

LET OP ! 

Gaswinning Grijpskerk! → pg. 4  

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

‘Eigenwaardig’ 
  oud        →  pg. 3 

Het MFC komt                 
eraan!    → pg. 3                                                                                                                                

Gaswinning 

             →   pg. 3                                                                                                                             
Woningbouw    
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Zondag Middag  

8 september 

Bezoek MUSEUM 
WIERDELAND in Ezinge 

met rondleiding 

Per fiets (16 km) of auto 
Entree: € 6  
Opgave: Dorpsloket of 
activiteiten@ 
grijpskerkverbonden.nl 
                             → pg. 2                                                                                                                             

https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-170980.html

