
HET ONTHOUDEN WAARD 

Dé digitale kalender van activiteiten in Grijpskerk: www.ingrijpskerk.nl 
Nieuwe website van onze nieuwe gemeente: www.westerkwartier.nl 
Wethouder voor Grijpskerk: Hielke Westra                                                

Leefbaarheidsadviseur voor Grijpskerk: Niek Scholtens 
Website over wonen in Grijpskerk: www.woneningrijpskerk.nl 

Website Dorpscoöperatie: www.grijpskerkverbonden.nl 

IDEEËNBUS 
Heb je een briljant idee? Houd het niet 

voor jezelf, maar meld het ons:  

redactie@grijpskerkverbonden.nl 
of bij het Dorpsloket. 

HET BESTUUR ZOEKT 
Onze leden hebben ons verzocht activiteiten 

te bedenken die we gezamen-
lijk kunnen ondernemen.  
Vind je het leuk om activiteiten 
te bedenken en te organise-
ren? Sluit je dan aan bij onze 

activiteitengroep. 
Wil je eerst meer informatie of wil je je direct 
opgeven? Stuur dan een mailtje naar:  
voorzitter@grijpskerkverbonden.nl 

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje     
aanleveren:Vóór 13 mei 2019  

bij het Dorpsloket of via                           
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 
Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op  

Zaterdagmorgen 10 april 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! 

WONEN IN GRIJPSKERK 
Informatie over wonen in  
Grijpskerk vind je op de website 
www.woneningrijpskerk.nl die 
wij samen met Vereniging 
Dorpsbelangen onderhouden: 

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

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

HET VOLGENDE KRANTJE: DE KENNISMAKING 

Nu we onderdeel geworden zijn van het Westerkwartier, zijn er heel wat nieuwe mensen waar-
mee we moeten kennismaken, zoals bijvoorbeeld Hielke Westra, de wethouder van het Wester-
kwartier die Grijpskerk als een van zijn aandachtsgebieden in portefeuille heeft en met onze 
dorpscoördinator. Ook leer je ons nieuwe bestuurslid Gea Bijleveld beter kennen.  
Vind jij nu dat er iemand is die in dat krantje zeker niet mag ontbreken meld het ons!  
Inzendingen vóór 13 mei richten aan redactie@grijpskerkverbonden.nl  
Wij behouden ons het recht voor bijdragen zo nodig in te korten. 
Je vindt De Grijpskerker in de week van 3 juni op je deurmat. 

NAGEKOMEN 

De Nieuwe Wierde stempelpost in Pronkjewailpad 

Het Pronkjewailpad is een langeafstand wandelpad door Gronin-
gen. Het kent twee varianten: een Noordroute en een Zuidroute, 
waarbij de wandelaars langs de pronkjuwelen van Groningen 
worden geleid. In het zuidelijke pad is nu ook Grijpskerk opgeno-
men, waar De Nieuwe Wierde als stempelpost fungeert. Meer 
informatie is te vinden op pronkjewailpad.nl. 
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Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

EENS GRIJPSKERKER ALTIJD GRIJPSKERKER  

I n ons vorige krantje deden we de oproep om namen in te stu-

ren voor onze dorpskrant. Er kwam nogal wat binnen, maar 

meeste reacties die binnen kwamen waren enthousiast over onze 

tot nu gebruikte naam “de Grijpskerker”. 

     Wij hebben ons als bestuur beraden en ook wij kwamen uit-

eindelijk tot de conclusie dat die naam ( de Grijpskerker) het 

meest tot de verbeelding spreekt. 

     Alle inwoners die de moeite namen hun creatieve ideeën over 

een nieuwe naam aan ons te melden, danken wij hartelijk!!  

We zullen in de toekomst nog geregeld een beroep op je doen voor 

ideeën en suggesties voor ons mooie dorp. Je hoort van ons….  

Deze dorpskrant is een     
uitgave van Dorpscoöperatie  
Grijpskerk Verbonden en  

verschijnt dit jaar 6 keer. 

Heb je iets te melden wat 
belangrijk is voor onze dorps-
genoten, mail dat dan naar 
onze redactie. 

Zie onderaan. 

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/?

                                                                                                                                                                                                                                            

DORPSGENOTEN!! 
 
Training AED 
HARTSTARTER  

   - Waar hangen ze 
   - Hoe gebruik je ze      

Ben je geïnteres-
seerd? 
       

Meer info →  pg. 3 

LET OP ! 

Nieuwe Dorpsvisie!  →   pg. 2 

DE WERELDDANSERS IN GRIJPSKERK. Zie rubriek UITGELICHT →  pg. 2 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
Activiteiten  

                 →  pg. 2 

Manifest 

             →   pg. 3                                                                                                                                                                                                                                               
Oproepen 

             →   pg. 3                                                                                                                             
Ledenverga-

dering  →   pg. 3                                                                                                                             
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Met contactpersonen 

Hieronder een overzicht van bekende en 
mogelijk wat minder bekende activiteiten. 
Ontbreekt jouw club en wil je jouw club on-
der aandacht brengen, dan kan je de infor-
matie mailen naar                                          
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

SPORT 
Grijpskerk heeft diverse verenigingen: voetballen, 
fierljeppen, gymnastiek en tennis, etc. Ook biedt 
de plaatselijke sportschool en de fysiotherapeut 
diverse beweegactiviteiten die zowel overdag en 
in de avond plaatsvinden. Meer informatie over 
activiteiten op sportgebied vind je bij de be-
treffende verenigingen en aanbieders. 

DINSDAGMIDDAG WANDELCLUB 
Elke dinsdagmiddag wordt er gewandeld. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met  
Ankie van ’t Riet, tel: 212624. 

WOENSDAGMIDDDAG WANDELCLUB 
De deelnemers wandelen elke keer 7 a 8 kilome-
ter. Aanmelding kan bij  
Klaas-Jan de Boer, tel: 2126789. 

DE YELLOW BRIDGECLUB 
Vrijdagmiddag om de twee weken wordt er van 
14.00 tot 17.00 uur in het MFC “De Nieuwe Wier-
de” gebridged.  
Informatie: Hilly Holtrop, tel: 213191. 

JEU-DE-BOULES 
Iedere dinsdagmiddag speelt de Jeu-de-Boules 
club van 14.00 uur tot 15.30 uur op de Jeu-de-
Boules baan in De Enk. Bij slecht weer wordt er 
uitgeweken naar Eljo’s Place. 
Informatie: Hillie Tjabringa, tel: 06-40717561. 

DE OUDERENSOOS IN DE NIEUWE 
WIERDE 
Eén keer per maand wordt er in De Nieuwe Wier-
de op de dinsdagmiddag een ouderensoos gehou-
den. De inhoud varieert: een spreker, muziek, etc.  
Op 30 april organiseert de ouderensoos een uit-
stapje naar de Orchideeën Hoeve.                          
Opgave en Informatie: Trudy Bosch, tel: 785907 

DE WOENSDAGMORGENSOOS 
Op woensdagmorgen vanaf de eerste woensdag 
in september tot en met de laatste woensdag in 
april is de soos in de Wingerd bij de PKN-kerk aan 
de Nicolaas Grijpstraat. De deelnemers komen 
vanaf 9.00 uur binnen en van 9.30 uur tot 11.30 
uur wordt er gesjoeld en geklaverjast. 

DE LEZERSKRING GRIJPSKERK 
De leeskring Grijpskerk leest 4 boeken per sei-
zoen. We treffen elkaar op dinsdagochtenden om 
de vijf à zes weken van 9.30 tot 11.00/11.30 uur 
in de bibliotheek.  
Informatie: Irene Weterman, tel: 213188 

De Werelddansers van Grijpskerk 

Het Werelddansen (het vroegere volks-
dansen) bestaat al weer ruim 40 jaar in 
Grijpskerk.  
     Bij werelddansen wordt er gedanst op 
muziek uit verschillende landen. Het dan-
sen had en heeft een verbindende functie.         
De dansen worden onder de enthousiaste 

leiding van Mevrouw Pia van der Veer geleerd. Behal-
ve dat het leuk is om te doen, is het ook gezond voor 
lichaam en geest en is het heel gezellig.  
     Er wordt elke donderdagmorgen gedanst van    
9.30 – 10.45 uur in Kerkplein 6. Tussendoor is er tijd 
voor een kopje koffie.  
     De groep bestaat op dit moment uit 15 dames, 
maar heren zijn natuurlijk WELKOM.  
     Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen of 
om mee te doen. De contributie bedraagt € 3,- per les 
(€ 45,- per kwartaal). Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Henny Tienstra, tel: 212894 

UITGELICHT ACTIVITEITEN 

POPKOOR HADEWIJN 
Popkoor Hadewijn telt op dit moment 26 leden, niet 
alleen uit Grijpskerk, maar ook uit de wijde regio. 
     Hou je van zingen en lijkt het je leuk om dit met 
een enthousiaste groep vrouwen te doen? Ervaring is 
niet nodig, plezier en passie wel!  
Het repertoire bestaat uit een mix van popsongs en 
internationale liedjes. 
     Het koor repeteert elke week op donderdagavond 
van 20.00 u. tot 21.30 u., onder professionele leiding 
van Sigita Zurauskaité, in Kerkplein 6, Grijpskerk.   
Er is nog ruimte voor nieuwe leden! 
Informatie: Monica Herrema, tel: 06 33 748 288 / 
popkoorhadewijn@hotmail.com 
www.popkoorhadewijn.nl 

DE WANDEL4DAAGSE 
De wandel4daagse wordt dit jaar gehouden van           
6 t/m 9 mei 2019. 
- Start en finish is in sportpark de Enk bij Ello's Place. 
- Je kunt starten vanaf half 6 voor de 5, 10 of 15 km. 
Wil je maar 1 dag meelopen, dat kan ook. 
-  Op woensdag 8 mei is er een speciale peuterspeur-
tocht door het park voor kinderen tot 4 jaar van half 3 
tot half 4. 
-  Kosten bedragen € 5 p.p, Dagmedaille € 2,50 
Informatie: Anita Lutz, tel. 06-47365817. 

PAASMARKT  
IN DE NIEUWE WIERDE 

Maandagmiddag  
8 april van 13.30 - 16.30 uur 

ACTIVITEIT ZONDAGMIDDAG 26 MEI 
Groepsbezoek aan 2 kunstenaars van route 99 per  
fiets of auto. Meedoen? Dat kan. Opgave tot 15 mei 
via activiteiten@grijpskerkverbonden.nl of het 
Dorpsloket.     

 
Bereikbaarheid 

  DORPSLOKET: 
  
 

Maandag  t/m Vrijdag  
van 10.00 tot 12.00 uur  
in De Nieuwe Wierde 

Gezamenlijk de overledenen in 
ons dorp een plek geven 
      
Verdriet en verwerking van verlies onderga 
je veelal alleen. En toch, wanneer je het 
deelt met anderen onderga je een verlich-

ting. Het helpt; het geeft een opluchting.  
     Bezinning op je eigen dood doe je vaak ook in je eentje. We 
weten allemaal dat we gaan sterven. We houden het meestal 
ver van ons af; niet over nadenken. En toch, het helpt wanneer 
we daarover met elkaar van gedachten wisselen.  
     Daarom willen wij “met elkaar” een samenkomst in ons 
dorp in begin november organiseren om het verlies van een 
geliefde een plek te geven.  
     Hoe precies?, dat bepalen we met elkaar! In ons dorp zijn 
mogelijkheden en gelegenheden. Daarvan kunnen we gebruik 
maken. De vraag is: wie wil ons daarbij helpen met uitdenken, 
opzetten en uitvoeren? Laat het ons weten. 
Atze Landman (atze.landman@ziggo.nl) 

VERSLAG ALGEMENE  
LEDENVERGADERING   

Op 28 maart 
kwam de ALV van 
de Dorpscoöpera-
tie Grijpskerk Ver-
bonden bijeen. 
Het voorstel om 

Joke Kraakman (voorzitter) en  Roe-
lof Bosma (secretaris) voor een 
nieuwe periode van 3 jaar te benoe-
men werd aangenomen. Ook is de 
voordracht van Gea Bijleveld als 
nieuw bestuurslid aanvaard.  
     Na een toelichting op het jaarver-
slag van de afgelopen periode (21 
sept. 2017 t/m 31 dec. 2018)  werden 
de plannen voor 2019 toegelicht en 
aangenomen. 
     Op dit moment wordt onderzoek 
gedaan naar mogelijke fusie van de  
Dorpscoöperatie en Vereniging 
Dorpsbelangen. De leden waren 
groot voorstander van een samen-
voeging. Zij zagen dit niet alleen als 
noodzakelijk, maar drongen ook aan 
op haast: 
- Het is dan duidelijk wie contact 
onderhoudt met de gemeente. 
- Er wordt met één stem gesproken. 
- Het is goed voor de bestuurs-
kracht. 
Aandachtspunt: Het is belangrijk de 
(leden in) de omliggende dorpen te 
betrekken bij dit proces. 
    Aan het eind van de vergadering 
was er nog een mogelijkheid om na 
te praten met het bestuur. In deze 
gesprekken kwam de mogelijke fu-
sie met Dorpsbelangen opnieuw 
naar voren als een belangrijk punt. 
Met 25 aanwezigen was de opkomst 
niet zo groot, maar de betrokken-
heid was des te groter. Het was een 
goede avond. 

OPROEPEN 

MANIFEST 

Tegelijk met “De Grijpskerker” heeft u ook het dorpsma-
nifest van Grijpskerk ontvangen. Op 4 maart is dit docu-
ment, over de toekomst van Grijpskerk, met een groep 
van ruim 80 belangstellende Grijpskerkers besproken.  
     Wat deze avond vooral opviel dat toch veel aanwezi-
gen de ontwikkelingen rond huisvesting als belangrijkste 

thema voor de komende jaren zien.  
Verder werden er uitdagende sugges-
ties geopperd voor nieuwe zaken in 
het dorp, zoals: een beweegpark, een 
shop-in- shop winkel, een opera in 
het NAM-park, etc. In overleg met 
Dorpsbelangen gaat de Dorpscoöpera-

tie bekijken welke activiteiten we samen met de dorpsbe-
woners op kunnen pakken.  

HARTSTARTERS: WAAR EN HOE? 

Deze vraag zal vast ook in uw omgeving wel eens gesteld zijn. 
Op het moment  dat iemand onwel wordt en je bent op zoek 
naar een AED (Automatische Externe Defibrillator), is het han-
dig dat je weet waar hij hangt.  
     Als je daar dan achter bent moet je hem ook nog goed kun-
nen gebruiken.  
Deze vragen horen wij geregeld.  
     We kunnen ons voorstellen dat je hier erg in geïnteresseerd 
bent. Dat is de reden dat we willen inventariseren of er be-
langstelling is voor een korte training met als inhoud: 
- Waar ze hangen en hoe kom je daar snel bij. 
- Hoe gebruik je ze. 
(Deze training zal dan na de zomervakantie plaatsvinden.)  
Jouw reactie graag naar redactie@grijpskerkverbonden.nl 
Tot nu toe hebben wij de volgende plekken gevonden waar ze 
hangen. Graag horen we van mogelijk andere plekken: 

Foto: Pjotr Wiese 

- Bij de PKN kerken 

- Sport je Fit 

- Oude Gemeentehuis 

- De Nieuwe Wierde 

- Zwembad 

- Sporthal 

mailto:popkoorhadewijn@hotmail.com
http://www.popkoorhadewijn.nl
mailto:bestuur@grijpskerkverbonden.nl


Met contactpersonen 

Hieronder een overzicht van bekende en 
mogelijk wat minder bekende activiteiten. 
Ontbreekt jouw club en wil je jouw club on-
der aandacht brengen, dan kan je de infor-
matie mailen naar                                          
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

SPORT 
Grijpskerk heeft diverse verenigingen: voetballen, 
fierljeppen, gymnastiek en tennis, etc. Ook biedt 
de plaatselijke sportschool en de fysiotherapeut 
diverse beweegactiviteiten die zowel overdag en 
in de avond plaatsvinden. Meer informatie over 
activiteiten op sportgebied vind je bij de be-
treffende verenigingen en aanbieders. 

DINSDAGMIDDAG WANDELCLUB 
Elke dinsdagmiddag wordt er gewandeld. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met  
Ankie van ’t Riet, tel: 212624. 

WOENSDAGMIDDDAG WANDELCLUB 
De deelnemers wandelen elke keer 7 a 8 kilome-
ter. Aanmelding kan bij  
Klaas-Jan de Boer, tel: 2126789. 

DE YELLOW BRIDGECLUB 
Vrijdagmiddag om de twee weken wordt er van 
14.00 tot 17.00 uur in het MFC “De Nieuwe Wier-
de” gebridged.  
Informatie: Hilly Holtrop, tel: 213191. 

JEU-DE-BOULES 
Iedere dinsdagmiddag speelt de Jeu-de-Boules 
club van 14.00 uur tot 15.30 uur op de Jeu-de-
Boules baan in De Enk. Bij slecht weer wordt er 
uitgeweken naar Eljo’s Place. 
Informatie: Hillie Tjabringa, tel: 06-40717561. 

DE OUDERENSOOS IN DE NIEUWE 
WIERDE 
Eén keer per maand wordt er in De Nieuwe Wier-
de op de dinsdagmiddag een ouderensoos gehou-
den. De inhoud varieert: een spreker, muziek, etc.  
Op 30 april organiseert de ouderensoos een uit-
stapje naar de Orchideeën Hoeve.                          
Opgave en Informatie: Trudy Bosch, tel: 785907 

DE WOENSDAGMORGENSOOS 
Op woensdagmorgen vanaf de eerste woensdag 
in september tot en met de laatste woensdag in 
april is de soos in de Wingerd bij de PKN-kerk aan 
de Nicolaas Grijpstraat. De deelnemers komen 
vanaf 9.00 uur binnen en van 9.30 uur tot 11.30 
uur wordt er gesjoeld en geklaverjast. 

DE LEZERSKRING GRIJPSKERK 
De leeskring Grijpskerk leest 4 boeken per sei-
zoen. We treffen elkaar op dinsdagochtenden om 
de vijf à zes weken van 9.30 tot 11.00/11.30 uur 
in de bibliotheek.  
Informatie: Irene Weterman, tel: 213188 

De Werelddansers van Grijpskerk 

Het Werelddansen (het vroegere volks-
dansen) bestaat al weer ruim 40 jaar in 
Grijpskerk.  
     Bij werelddansen wordt er gedanst op 
muziek uit verschillende landen. Het dan-
sen had en heeft een verbindende functie.         
De dansen worden onder de enthousiaste 

leiding van Mevrouw Pia van der Veer geleerd. Behal-
ve dat het leuk is om te doen, is het ook gezond voor 
lichaam en geest en is het heel gezellig.  
     Er wordt elke donderdagmorgen gedanst van    
9.30 – 10.45 uur in Kerkplein 6. Tussendoor is er tijd 
voor een kopje koffie.  
     De groep bestaat op dit moment uit 15 dames, 
maar heren zijn natuurlijk WELKOM.  
     Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen of 
om mee te doen. De contributie bedraagt € 3,- per les 
(€ 45,- per kwartaal). Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Henny Tienstra, tel: 212894 

UITGELICHT ACTIVITEITEN 

POPKOOR HADEWIJN 
Popkoor Hadewijn telt op dit moment 26 leden, niet 
alleen uit Grijpskerk, maar ook uit de wijde regio. 
     Hou je van zingen en lijkt het je leuk om dit met 
een enthousiaste groep vrouwen te doen? Ervaring is 
niet nodig, plezier en passie wel!  
Het repertoire bestaat uit een mix van popsongs en 
internationale liedjes. 
     Het koor repeteert elke week op donderdagavond 
van 20.00 u. tot 21.30 u., onder professionele leiding 
van Sigita Zurauskaité, in Kerkplein 6, Grijpskerk.   
Er is nog ruimte voor nieuwe leden! 
Informatie: Monica Herrema, tel: 06 33 748 288 / 
popkoorhadewijn@hotmail.com 
www.popkoorhadewijn.nl 

DE WANDEL4DAAGSE 
De wandel4daagse wordt dit jaar gehouden van           
6 t/m 9 mei 2019. 
- Start en finish is in sportpark de Enk bij Ello's Place. 
- Je kunt starten vanaf half 6 voor de 5, 10 of 15 km. 
Wil je maar 1 dag meelopen, dat kan ook. 
-  Op woensdag 8 mei is er een speciale peuterspeur-
tocht door het park voor kinderen tot 4 jaar van half 3 
tot half 4. 
-  Kosten bedragen € 5 p.p, Dagmedaille € 2,50 
Informatie: Anita Lutz, tel. 06-47365817. 

PAASMARKT  
IN DE NIEUWE WIERDE 

Maandagmiddag  
8 april van 13.30 - 16.30 uur 

ACTIVITEIT ZONDAGMIDDAG 26 MEI 
Groepsbezoek aan 2 kunstenaars van route 99 per  
fiets of auto. Meedoen? Dat kan. Opgave tot 15 mei 
via activiteiten@grijpskerkverbonden.nl of het 
Dorpsloket.     

 
Bereikbaarheid 

  DORPSLOKET: 
  
 

Maandag  t/m Vrijdag  
van 10.00 tot 12.00 uur  
in De Nieuwe Wierde 

Gezamenlijk de overledenen in 
ons dorp een plek geven 
      
Verdriet en verwerking van verlies onderga 
je veelal alleen. En toch, wanneer je het 
deelt met anderen onderga je een verlich-

ting. Het helpt; het geeft een opluchting.  
     Bezinning op je eigen dood doe je vaak ook in je eentje. We 
weten allemaal dat we gaan sterven. We houden het meestal 
ver van ons af; niet over nadenken. En toch, het helpt wanneer 
we daarover met elkaar van gedachten wisselen.  
     Daarom willen wij “met elkaar” een samenkomst in ons 
dorp in begin november organiseren om het verlies van een 
geliefde een plek te geven.  
     Hoe precies?, dat bepalen we met elkaar! In ons dorp zijn 
mogelijkheden en gelegenheden. Daarvan kunnen we gebruik 
maken. De vraag is: wie wil ons daarbij helpen met uitdenken, 
opzetten en uitvoeren? Laat het ons weten. 
Atze Landman (atze.landman@ziggo.nl) 

VERSLAG ALGEMENE  
LEDENVERGADERING   

Op 28 maart 
kwam de ALV van 
de Dorpscoöpera-
tie Grijpskerk Ver-
bonden bijeen. 
Het voorstel om 

Joke Kraakman (voorzitter) en  Roe-
lof Bosma (secretaris) voor een 
nieuwe periode van 3 jaar te benoe-
men werd aangenomen. Ook is de 
voordracht van Gea Bijleveld als 
nieuw bestuurslid aanvaard.  
     Na een toelichting op het jaarver-
slag van de afgelopen periode (21 
sept. 2017 t/m 31 dec. 2018)  werden 
de plannen voor 2019 toegelicht en 
aangenomen. 
     Op dit moment wordt onderzoek 
gedaan naar mogelijke fusie van de  
Dorpscoöperatie en Vereniging 
Dorpsbelangen. De leden waren 
groot voorstander van een samen-
voeging. Zij zagen dit niet alleen als 
noodzakelijk, maar drongen ook aan 
op haast: 
- Het is dan duidelijk wie contact 
onderhoudt met de gemeente. 
- Er wordt met één stem gesproken. 
- Het is goed voor de bestuurs-
kracht. 
Aandachtspunt: Het is belangrijk de 
(leden in) de omliggende dorpen te 
betrekken bij dit proces. 
    Aan het eind van de vergadering 
was er nog een mogelijkheid om na 
te praten met het bestuur. In deze 
gesprekken kwam de mogelijke fu-
sie met Dorpsbelangen opnieuw 
naar voren als een belangrijk punt. 
Met 25 aanwezigen was de opkomst 
niet zo groot, maar de betrokken-
heid was des te groter. Het was een 
goede avond. 

OPROEPEN 

MANIFEST 

Tegelijk met “De Grijpskerker” heeft u ook het dorpsma-
nifest van Grijpskerk ontvangen. Op 4 maart is dit docu-
ment, over de toekomst van Grijpskerk, met een groep 
van ruim 80 belangstellende Grijpskerkers besproken.  
     Wat deze avond vooral opviel dat toch veel aanwezi-
gen de ontwikkelingen rond huisvesting als belangrijkste 

thema voor de komende jaren zien.  
Verder werden er uitdagende sugges-
ties geopperd voor nieuwe zaken in 
het dorp, zoals: een beweegpark, een 
shop-in- shop winkel, een opera in 
het NAM-park, etc. In overleg met 
Dorpsbelangen gaat de Dorpscoöpera-

tie bekijken welke activiteiten we samen met de dorpsbe-
woners op kunnen pakken.  

HARTSTARTERS: WAAR EN HOE? 

Deze vraag zal vast ook in uw omgeving wel eens gesteld zijn. 
Op het moment  dat iemand onwel wordt en je bent op zoek 
naar een AED (Automatische Externe Defibrillator), is het han-
dig dat je weet waar hij hangt.  
     Als je daar dan achter bent moet je hem ook nog goed kun-
nen gebruiken.  
Deze vragen horen wij geregeld.  
     We kunnen ons voorstellen dat je hier erg in geïnteresseerd 
bent. Dat is de reden dat we willen inventariseren of er be-
langstelling is voor een korte training met als inhoud: 
- Waar ze hangen en hoe kom je daar snel bij. 
- Hoe gebruik je ze. 
(Deze training zal dan na de zomervakantie plaatsvinden.)  
Jouw reactie graag naar redactie@grijpskerkverbonden.nl 
Tot nu toe hebben wij de volgende plekken gevonden waar ze 
hangen. Graag horen we van mogelijk andere plekken: 

Foto: Pjotr Wiese 

- Bij de PKN kerken 

- Sport je Fit 

- Oude Gemeentehuis 

- De Nieuwe Wierde 

- Zwembad 

- Sporthal 

mailto:popkoorhadewijn@hotmail.com
http://www.popkoorhadewijn.nl
mailto:bestuur@grijpskerkverbonden.nl


HET ONTHOUDEN WAARD 

Dé digitale kalender van activiteiten in Grijpskerk: www.ingrijpskerk.nl 
Nieuwe website van onze nieuwe gemeente: www.westerkwartier.nl 
Wethouder voor Grijpskerk: Hielke Westra                                                

Leefbaarheidsadviseur voor Grijpskerk: Niek Scholtens 
Website over wonen in Grijpskerk: www.woneningrijpskerk.nl 

Website Dorpscoöperatie: www.grijpskerkverbonden.nl 

IDEEËNBUS 
Heb je een briljant idee? Houd het niet 

voor jezelf, maar meld het ons:  

redactie@grijpskerkverbonden.nl 
of bij het Dorpsloket. 

HET BESTUUR ZOEKT 
Onze leden hebben ons verzocht activiteiten 

te bedenken die we gezamen-
lijk kunnen ondernemen.  
Vind je het leuk om activiteiten 
te bedenken en te organise-
ren? Sluit je dan aan bij onze 

activiteitengroep. 
Wil je eerst meer informatie of wil je je direct 
opgeven? Stuur dan een mailtje naar:  
voorzitter@grijpskerkverbonden.nl 

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje     
aanleveren:Vóór 13 mei 2019  

bij het Dorpsloket of via                           
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 
Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op  

Zaterdagmorgen 10 april 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! 

WONEN IN GRIJPSKERK 
Informatie over wonen in  
Grijpskerk vind je op de website 
www.woneningrijpskerk.nl die 
wij samen met Vereniging 
Dorpsbelangen onderhouden: 

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

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

HET VOLGENDE KRANTJE: DE KENNISMAKING 

Nu we onderdeel geworden zijn van het Westerkwartier, zijn er heel wat nieuwe mensen waar-
mee we moeten kennismaken, zoals bijvoorbeeld Hielke Westra, de wethouder van het Wester-
kwartier die Grijpskerk als een van zijn aandachtsgebieden in portefeuille heeft en met onze 
dorpscoördinator. Ook leer je ons nieuwe bestuurslid Gea Bijleveld beter kennen.  
Vind jij nu dat er iemand is die in dat krantje zeker niet mag ontbreken meld het ons!  
Inzendingen vóór 13 mei richten aan redactie@grijpskerkverbonden.nl  
Wij behouden ons het recht voor bijdragen zo nodig in te korten. 
Je vindt De Grijpskerker in de week van 3 juni op je deurmat. 

NAGEKOMEN 

De Nieuwe Wierde stempelpost in Pronkjewailpad 

Het Pronkjewailpad is een langeafstand wandelpad door Gronin-
gen. Het kent twee varianten: een Noordroute en een Zuidroute, 
waarbij de wandelaars langs de pronkjuwelen van Groningen 
worden geleid. In het zuidelijke pad is nu ook Grijpskerk opgeno-
men, waar De Nieuwe Wierde als stempelpost fungeert. Meer 
informatie is te vinden op pronkjewailpad.nl. 
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Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

EENS GRIJPSKERKER ALTIJD GRIJPSKERKER  

I n ons vorige krantje deden we de oproep om namen in te stu-

ren voor onze dorpskrant. Er kwam nogal wat binnen, maar 

meeste reacties die binnen kwamen waren enthousiast over onze 

tot nu gebruikte naam “de Grijpskerker”. 

     Wij hebben ons als bestuur beraden en ook wij kwamen uit-

eindelijk tot de conclusie dat die naam ( de Grijpskerker) het 

meest tot de verbeelding spreekt. 

     Alle inwoners die de moeite namen hun creatieve ideeën over 

een nieuwe naam aan ons te melden, danken wij hartelijk!!  

We zullen in de toekomst nog geregeld een beroep op je doen voor 

ideeën en suggesties voor ons mooie dorp. Je hoort van ons….  

Deze dorpskrant is een     
uitgave van Dorpscoöperatie  
Grijpskerk Verbonden en  

verschijnt dit jaar 6 keer. 

Heb je iets te melden wat 
belangrijk is voor onze dorps-
genoten, mail dat dan naar 
onze redactie. 

Zie onderaan. 

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/?

                                                                                                                                                                                                                                            

DORPSGENOTEN!! 
 
Training AED 
HARTSTARTER  

   - Waar hangen ze 
   - Hoe gebruik je ze      

Ben je geïnteres-
seerd? 
       

Meer info →  pg. 3 

LET OP ! 

Nieuwe Dorpsvisie!  →   pg. 2 

DE WERELDDANSERS IN GRIJPSKERK. Zie rubriek UITGELICHT →  pg. 2 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
Activiteiten  
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Manifest 
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Oproepen 

             →   pg. 3                                                                                                                             
Ledenverga-

dering  →   pg. 3                                                                                                                             
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