
LAATSTE NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN ROND WONEN IN GRIJPSKERK 

Locatie Meindertsma 
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi heeft aangegeven dat begin juni de gemeente Wester-
kwartier en Kroonsfeld BV een overeenkomst voor de ontwikkeling van de locatie        
Meindertsma in Grijpskerk ondertekenen. De locatie ligt aan de oostzijde van Grijpskerk 
tussen de Groningerstraatweg, de rondweg en plan Oost.  
     Deze ontwikkelaar heeft hier een terrein gekocht ter grootte van circa 1,7 ha. In overleg 
met de gemeente is hiervoor een stedenbouwkundig plan ontworpen. Het plan bestaat uit 
de bouw van 25 woningen van het type 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen.              
De ontwikkelaar maakt het  gebied bouw- en woonrijp.  
Na oplevering draagt de ontwikkelaar het openbaar gebied over aan de gemeente. 

Verdere plannen verbetering Oosterkade 
De gemeente heeft verder plannen voor verbetering van de kademuren en het plein aan de   
Oosterkade op 27 mei jl. aan de bewoners gepresenteerd. De gemeente hoopt na de bouwvak dit 
werk op te pakken.  

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje  

aanleveren vóór 15 juli 2019  
bij het Dorpsloket of via  
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 
Onze ’Zomereditie’ ligt in de week van 12 aug. 
bij u op de mat. 

DE (NIEUWE) WIERDE 

Het is nu alweer ruim twee jaar dat de NNCZ (Noord Nederlandse Co-

öperatieve Zorginstellingen) de zorg voor de cliënten in het woon-
zorgcentrum in ons dorp heeft overgenomen van De Zonnehuisgroep. 
Het gebouw kreeg daarbij ook de functie van multifunctioneel cen-
trum (MFC) toegevoegd. Toentertijd werd door de initiatiefgroep ge-
dacht: een nieuwe zorgaanbieder, een nieuw concept voor het ge-
bouw, dus ook een aangepaste naam: De Nieuwe Wierde. 
De Nieuwe Wierde blijft natuurlijk niet nieuw. Spreken we over 10 

jaar nog over De Nieuwe Wierde? We merken dat op dit moment zowel “De Wierde” als “De 
Nieuwe Wierde” worden gebruikt. 
     De NNCZ, het MFC en de Dorpscoöperatie hebben met elkaar gesproken over welke naam 
de voorkeur heeft. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat ze dit graag over willen laten aan de 
dorpsbewoners. Naar welke naam gaat uw voorkeur uit? Laat het ons weten:                        
redactie@grijpskerkverbonden.nl of bij de Dorpsloket. 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 8 juni en 13 juli 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) 

OPENINGSTIJDEN DORPSLOKET 
In verband met de vakantietijd 
is het Dorpsloket  
van 15 juli t/m 23 augustus 
3 x per week geopend op  
maandag, woensdag en vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur  

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2019, nr. 3 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

EXPOSITIE: GRIJPSKERK IS TE MOOI OM TE VERDWALEN 

Mensen worden steeds ouder. Positief natuurlijk. Maar dat betekent wel 
dat er steeds meer ouderen zijn. De kans dat iemand in uw omgeving  

dementie krijgt, wordt daarmee steeds groter. Het is lang niet altijd   

makkelijk hiermee om te gaan. Vier studenten van NHL Stenden willen 

de inwoners van Grijpskerk kennis laten maken met het thema 

‘dementievriendelijkheid’. Een dementievriendelijke gemeente is een ge-

meente waarin mensen met dementie volwaardig kunnen meedoen.  
     In samenwerking met leerlingen van het Lauwers College, de Nieuwe 

Wierde en drukkerij Hoekstra, worden posters gemaakt waarop tips 

staan om signalen van dementie te herkennen en hoe je hiermee om  

kunt gaan. Alle posters worden tentoongesteld tijdens een expositie:                                             

                                                                                           

                                                                                   

 

 
 
 
                      
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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Training AED 

8 juli 
19.00 tot 22.00 

  Kosten € 5 p.p. 
  Leden  
  Dorpscoöperatie: gratis 
  Opgeven vóór  23 juni 

  Bij het Dorpsloket of via 
  activiteiten@  
  grijpskerkverbonden.nl 

De leerlingen van het Lauwerscollege aan het werk voor de expositie 
‘GRIJPSKERK IS TE MOOI OM TE VERDWALEN’                                                                                                             

De Nieuwe Wierde in Grijpskerk  

11 juni / Inloop vanaf 16.00 uur 



Wethouder Grijpskerk  

HIELKE WESTRA 
 
Ik ben een van de vier wet-
houders die de gemeente 

Westerkwartier telt. Naast 

onze inhoudelijke taken 

hebben we afgesproken dat 

iedere wethouder specifieke 
aandacht heeft voor circa 10 

dorpen. We noemen dat ge-

makshalve de dorpswethou-

der. En ik ben de dorpswet-

houder voor Grijpskerk. 

     Mijn wieg stond aan de Bouwhuisstraat 2 
(inmiddels 1A), schuin tegenover de brandweerka-

zerne, in Grijpskerk. Ik heb er tot mijn twintigste 

jaar gewoond en daarmee durf ik wel te zeggen dat 

ik Grijpskerk goed ken. 

De dorpswethouder is het eerste bestuurlijke aan-

spreekpunt voor het dorp. Daar waar de leefbaar-
heidsadviseur (Niels Scholtens) het eerste aan-

spreekpunt is voor de ambtelijke organisatie ben ik 

dat als het om bestuurlijke zaken gaat. Denk daar-

bij aan de dorpsvisie of ontwikkelingen rondom een 

dorpshuis 
     Wanneer mijn aanwezigheid/inbreng gewenst is 

kan er via het bestuurssecretariaat of via de leef-

baarheidsadviseur een afspraak worden gemaakt. 

Op Twitter (@HielkeW) ben ik actief en kunt u vol-

gen wat ik zoal doe. 

WIE ZIJN ZE EN WAT DOEN ZE 

Leefbaarheidsadviseur  
NIELS SCHOLTENS 

 

Hallo, mijn naam is Niels 
Scholtens en ik ben leef-

baarheidsadviseur voor 

Grijpskerk namens de ge-

meente Westerkwartier. Ik 

ben 40 jaar en woon in 
Groningen met mijn gezin.  

     Na ruim 11 jaar werk-

zaam geweest te zijn als 

beleidsmedewerker voor de 

gemeente Grootegast ben ik nu leefbaarheidsadvi-

seur voor de dorpen in het westen van het Wester-
kwartier. 

     Een leefbaarheidsadviseur is het aanspreek-

punt voor dorpsbelangen, dorpsverenigingen, 

buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties en in-

wonersinitiatieven. Kortom, u kunt met veel vragen 

bij mij terecht en ik kijk graag op welke wijze ik 
een bijdrage kan leveren aan initiatieven en ideeën. 

     Inmiddels heb ik al kennisgemaakt met de ver-

eniging voor dorpsbelangen en de dorpscoöperatie. 

Ik word dus al gevonden en dat vind ik leuk! Er is 

veel energie aanwezig in Grijpskerk en ik kijk uit 

naar de samenwerking de komende jaren. Uiter-

aard kunt u altijd contact met mij opnemen bij 

vragen. Mijn gegevens kunt u vinden op  

https://www.westerkwartier.nl/leefbaarheid 
      

Coördinator Digitale Helpdesk 
JAAP FIJMA 

 
Bijna niemand kan van-
daag de dag zonder mo-
biele telefoon, computer 
en televisie.  
Het werken met deze ap-
paraten is niet eenvoudig. 
De e-mail werkt niet zoals 
je wilt, het internet geeft 
problemen, het program-
meren van de t.v. of mo-

biele telefoon lukt niet, etc.  
     Dorpsbewoners kunnen dan een beroep doen 
op de digitale helpdesk. Jaap Fijma is al een aan-
tal jaren de coördinator van deze helpdesk. De 
helpdesk bestaat uit vijf vrijwilligers met verschil-
lende expertises zoals kennis over Windows of 
Apple.  
     De vragen komen binnen bij Jaap. Hij bekijkt 
wie van het team de vraag het beste op kan pak-
ken. Tot nu is het de helpdesk gelukt om alle vra-
gen tot een goed einde te brengen.  
     De helpdesk vervangt echter niet de compu-
terwinkel. Is het voor Jaap bij het inventariseren 
van het probleem duidelijk dat dit niet voor de 
helpdesk is dan verwijst hij door. De digitale help-
desk is te bereiken via het Dorpsloket. 

Nieuw Bestuurslid Dorpscoöperatie 
GEA BIJLEVELD 

 
Hallo, mijn naam is Gea 
Bijleveld en ben geboren 
en getogen in Grijpskerk. Ik 
ben sinds een jaar werk-
zaam als bouwkundige bij 
een ingenieursbureau voor 
de gebouwde omgeving in 
Groningen. 
Een ingenieursbureau dat 
het anders aanpakt, dat 

bestaat uit diverse disciplines en dat gelooft in de 
kracht van  mensen.  
Als teamsecretaris heb ik een belangrijke rol om 
eenheid te creëren, krachten te bundelen, geza-
menlijk de verantwoordelijkheden op te pakken en 
verbinding te maken met de andere teams binnen 
de organisatie. 
     Dat vind ik belangrijke doelstellingen die de 
dorpscoöperatie ook hanteert.  
Na het lezen van vorige De Grijpskerker waarin een 
oproep voor nieuwe bestuursleden stond werd ik 
direct enthousiast, het sluit aan bij mijn eigen visie 
‘Niet ieder voor zich, maar gezamenlijk’.  Uiteraard 
kunt u altijd contact met mij opnemen bij vragen 
en ideeën. Ik ben te bereiken via: 
gea@grijpskerkverbonden.nl 

Vervolg: WIE ZIJN ZE EN WAT DOEN ZE 

GRIJPSKERKERS ONTMOETEN… 
Een keer in de twee maanden wordt door de 
werkgroep een ontmoetingsavond georgani-

seerd voor Grijpskerkers en statushouders. 

     Het is voor mensen die hier nog niet be-

kend zijn fijn om mensen in hun omgeving te 

leren kennen. Soms is het lastig om contact 

te maken en op deze avonden is dit laagdrem-
pelig. Er wordt alleen maar Nederlands ge-

praat op deze avonden. Over en weer leren 

wij van elkaars cultuur. 

     Soms organiseren we een activiteit, zoals 

naar de boerderij om naar lammetjes te kij-
ken, een bezoek aan bijvoorbeeld de molen of de bakker, een workshop djembe les… e.d. 

     We maken de avonden bekend op de website https://ingrijpskerk.nl, posters in het dorp en op de 

beamer van de beide kerken. Binnenkort maken we het ook bekend via een eigen facebookpagina. 

Ook benieuwd? Kom eens langs om met ons een kopje koffie/thee te drinken. 

Contactpersoon werkgroep: Thea Groeneveld tel. 0594-212991  

DE FEESTWEEK 
De Oosterkadegroep heeft weer een spetterend programma voor de feestweek van 15 t/m 22 juni opge-

zet. Een programma voor ieder wat wils, van jong tot oud, met zoveel activiteiten dat deze niet allemaal in 
dit krantje passen. De Oosterkadegroep hoopt hiermee de saamhorigheid en leefbaarheid van Grijpskerk 

en omstreken te vergroten.  

Nieuwsgierig? Kijk op https://ingrijpskerk.nl en op https://grijpskerkverbonden.nl/feestweek 

Daar vind je het hele programma. 

     Zaterdag 15 juni om 21.30 uur wordt de feestweek geopend met een concert van Excelsior op het 

water!  
Het thema is "De nacht van de filmmuziek"  

Kaarten € 10,- of € 7,50 in de voorverkoop. Kaarten kunt u krijgen bij drukkerij Hoekstra in Grijpskerk, 

De Glazen Vaes in Niezijl, via leden en per mail  kaarten@excelsiorgrijpskerk.nl.  

IN HET ZONNETJE: DE MENSEN VAN HET ZWEMBAD   

Het kan niemand zijn ontgaan dat ons zwembad dit jaar 50 jaar bestaat. Er zijn veel vrijwilligers bij het 

zwembad betrokken. Hier willen wij de mannen van de techniek en het onderhoud in ’t zonnetje zetten. 

Het is een team van zeven man sterk. Van links naar rechts: Jan Zwaagstra, Appie Kamminga, Riekus 

Ganzevoort, Klaas Vos, Piet Pettinga, Ab Doesburg en Martin Turksema. Zij hebben alle technische in-

stallaties, van elektriciteit tot de warmwater voorziening, onder hun hoede en onderhouden het terrein. 
Het zwembad beschikt over zonnecollectoren. Voor dit alles is veel deskundigheid nodig. Gelukkig is dit 

in het team ook aanwezig. Een CV-installateur, een elektricien, een timmerman, een hovenier, etc. maken 

onderdeel uit van de groep.  Het meeste werk wordt uitgevoerd in de maanden februari tot en met april. 

In deze weken zijn de mannen zeker twee dagen in de week met plezier voor het zwembad in touw.  

HAP EN STAP 
Op 21 augustus organiseert de activiteitencommissie een Hap & Stap. Bij een Hap & Stap worden 
op verschillende privé adressen een voor- hoofd- en nagerecht geserveerd. Je loopt dus tussen 
de gerechten door een kort stukje en komt zo bij verschillende mensen op bezoek. De kosten 
zijn € 6,- p.p. Je kan je tot 8 augustus opgeven via activiteiten@grijpskerkverbonden.nl of bij het 

dorpsloket. Helaas is er slechts beperkte deelname mogelijk. De plaatsing gaat op basis van volgorde 
aanmelding en of je wel of niet lid bent van de dorpscoöperatie. Vind je het leuk om zelf een gerecht 
klaar te maken en om mensen te ontvangen, dan kan je je daarvoor ook opgeven.  

https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/leefbaarheid_3928?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=leefbaarheid
mailto:gea@grijpskerk.nl
mailto:secretaris@cmvexcelsiorgrijpskerk.nl
mailto:activiteiten@grijpskerkverbonden.nl


Wethouder Grijpskerk  

HIELKE WESTRA 
 
Ik ben een van de vier wet-
houders die de gemeente 

Westerkwartier telt. Naast 

onze inhoudelijke taken 

hebben we afgesproken dat 

iedere wethouder specifieke 
aandacht heeft voor circa 10 

dorpen. We noemen dat ge-

makshalve de dorpswethou-

der. En ik ben de dorpswet-

houder voor Grijpskerk. 

     Mijn wieg stond aan de Bouwhuisstraat 2 
(inmiddels 1A), schuin tegenover de brandweerka-

zerne, in Grijpskerk. Ik heb er tot mijn twintigste 

jaar gewoond en daarmee durf ik wel te zeggen dat 

ik Grijpskerk goed ken. 

De dorpswethouder is het eerste bestuurlijke aan-

spreekpunt voor het dorp. Daar waar de leefbaar-
heidsadviseur (Niels Scholtens) het eerste aan-

spreekpunt is voor de ambtelijke organisatie ben ik 

dat als het om bestuurlijke zaken gaat. Denk daar-

bij aan de dorpsvisie of ontwikkelingen rondom een 

dorpshuis 
     Wanneer mijn aanwezigheid/inbreng gewenst is 

kan er via het bestuurssecretariaat of via de leef-

baarheidsadviseur een afspraak worden gemaakt. 

Op Twitter (@HielkeW) ben ik actief en kunt u vol-

gen wat ik zoal doe. 

WIE ZIJN ZE EN WAT DOEN ZE 

Leefbaarheidsadviseur  
NIELS SCHOLTENS 

 

Hallo, mijn naam is Niels 
Scholtens en ik ben leef-

baarheidsadviseur voor 

Grijpskerk namens de ge-

meente Westerkwartier. Ik 

ben 40 jaar en woon in 
Groningen met mijn gezin.  

     Na ruim 11 jaar werk-

zaam geweest te zijn als 

beleidsmedewerker voor de 

gemeente Grootegast ben ik nu leefbaarheidsadvi-

seur voor de dorpen in het westen van het Wester-
kwartier. 

     Een leefbaarheidsadviseur is het aanspreek-

punt voor dorpsbelangen, dorpsverenigingen, 

buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties en in-

wonersinitiatieven. Kortom, u kunt met veel vragen 

bij mij terecht en ik kijk graag op welke wijze ik 
een bijdrage kan leveren aan initiatieven en ideeën. 

     Inmiddels heb ik al kennisgemaakt met de ver-

eniging voor dorpsbelangen en de dorpscoöperatie. 

Ik word dus al gevonden en dat vind ik leuk! Er is 

veel energie aanwezig in Grijpskerk en ik kijk uit 

naar de samenwerking de komende jaren. Uiter-

aard kunt u altijd contact met mij opnemen bij 

vragen. Mijn gegevens kunt u vinden op  

https://www.westerkwartier.nl/leefbaarheid 
      

Coördinator Digitale Helpdesk 
JAAP FIJMA 

 
Bijna niemand kan van-
daag de dag zonder mo-
biele telefoon, computer 
en televisie.  
Het werken met deze ap-
paraten is niet eenvoudig. 
De e-mail werkt niet zoals 
je wilt, het internet geeft 
problemen, het program-
meren van de t.v. of mo-

biele telefoon lukt niet, etc.  
     Dorpsbewoners kunnen dan een beroep doen 
op de digitale helpdesk. Jaap Fijma is al een aan-
tal jaren de coördinator van deze helpdesk. De 
helpdesk bestaat uit vijf vrijwilligers met verschil-
lende expertises zoals kennis over Windows of 
Apple.  
     De vragen komen binnen bij Jaap. Hij bekijkt 
wie van het team de vraag het beste op kan pak-
ken. Tot nu is het de helpdesk gelukt om alle vra-
gen tot een goed einde te brengen.  
     De helpdesk vervangt echter niet de compu-
terwinkel. Is het voor Jaap bij het inventariseren 
van het probleem duidelijk dat dit niet voor de 
helpdesk is dan verwijst hij door. De digitale help-
desk is te bereiken via het Dorpsloket. 

Nieuw Bestuurslid Dorpscoöperatie 
GEA BIJLEVELD 

 
Hallo, mijn naam is Gea 
Bijleveld en ben geboren 
en getogen in Grijpskerk. Ik 
ben sinds een jaar werk-
zaam als bouwkundige bij 
een ingenieursbureau voor 
de gebouwde omgeving in 
Groningen. 
Een ingenieursbureau dat 
het anders aanpakt, dat 

bestaat uit diverse disciplines en dat gelooft in de 
kracht van  mensen.  
Als teamsecretaris heb ik een belangrijke rol om 
eenheid te creëren, krachten te bundelen, geza-
menlijk de verantwoordelijkheden op te pakken en 
verbinding te maken met de andere teams binnen 
de organisatie. 
     Dat vind ik belangrijke doelstellingen die de 
dorpscoöperatie ook hanteert.  
Na het lezen van vorige De Grijpskerker waarin een 
oproep voor nieuwe bestuursleden stond werd ik 
direct enthousiast, het sluit aan bij mijn eigen visie 
‘Niet ieder voor zich, maar gezamenlijk’.  Uiteraard 
kunt u altijd contact met mij opnemen bij vragen 
en ideeën. Ik ben te bereiken via: 
gea@grijpskerkverbonden.nl 

Vervolg: WIE ZIJN ZE EN WAT DOEN ZE 

GRIJPSKERKERS ONTMOETEN… 
Een keer in de twee maanden wordt door de 
werkgroep een ontmoetingsavond georgani-

seerd voor Grijpskerkers en statushouders. 

     Het is voor mensen die hier nog niet be-

kend zijn fijn om mensen in hun omgeving te 

leren kennen. Soms is het lastig om contact 

te maken en op deze avonden is dit laagdrem-
pelig. Er wordt alleen maar Nederlands ge-

praat op deze avonden. Over en weer leren 

wij van elkaars cultuur. 

     Soms organiseren we een activiteit, zoals 

naar de boerderij om naar lammetjes te kij-
ken, een bezoek aan bijvoorbeeld de molen of de bakker, een workshop djembe les… e.d. 

     We maken de avonden bekend op de website https://ingrijpskerk.nl, posters in het dorp en op de 

beamer van de beide kerken. Binnenkort maken we het ook bekend via een eigen facebookpagina. 

Ook benieuwd? Kom eens langs om met ons een kopje koffie/thee te drinken. 

Contactpersoon werkgroep: Thea Groeneveld tel. 0594-212991  

DE FEESTWEEK 
De Oosterkadegroep heeft weer een spetterend programma voor de feestweek van 15 t/m 22 juni opge-

zet. Een programma voor ieder wat wils, van jong tot oud, met zoveel activiteiten dat deze niet allemaal in 
dit krantje passen. De Oosterkadegroep hoopt hiermee de saamhorigheid en leefbaarheid van Grijpskerk 

en omstreken te vergroten.  

Nieuwsgierig? Kijk op https://ingrijpskerk.nl en op https://grijpskerkverbonden.nl/feestweek 

Daar vind je het hele programma. 

     Zaterdag 15 juni om 21.30 uur wordt de feestweek geopend met een concert van Excelsior op het 

water!  
Het thema is "De nacht van de filmmuziek"  

Kaarten € 10,- of € 7,50 in de voorverkoop. Kaarten kunt u krijgen bij drukkerij Hoekstra in Grijpskerk, 

De Glazen Vaes in Niezijl, via leden en per mail  kaarten@excelsiorgrijpskerk.nl.  

IN HET ZONNETJE: DE MENSEN VAN HET ZWEMBAD   

Het kan niemand zijn ontgaan dat ons zwembad dit jaar 50 jaar bestaat. Er zijn veel vrijwilligers bij het 

zwembad betrokken. Hier willen wij de mannen van de techniek en het onderhoud in ’t zonnetje zetten. 

Het is een team van zeven man sterk. Van links naar rechts: Jan Zwaagstra, Appie Kamminga, Riekus 

Ganzevoort, Klaas Vos, Piet Pettinga, Ab Doesburg en Martin Turksema. Zij hebben alle technische in-

stallaties, van elektriciteit tot de warmwater voorziening, onder hun hoede en onderhouden het terrein. 
Het zwembad beschikt over zonnecollectoren. Voor dit alles is veel deskundigheid nodig. Gelukkig is dit 

in het team ook aanwezig. Een CV-installateur, een elektricien, een timmerman, een hovenier, etc. maken 

onderdeel uit van de groep.  Het meeste werk wordt uitgevoerd in de maanden februari tot en met april. 

In deze weken zijn de mannen zeker twee dagen in de week met plezier voor het zwembad in touw.  

HAP EN STAP 
Op 21 augustus organiseert de activiteitencommissie een Hap & Stap. Bij een Hap & Stap worden 
op verschillende privé adressen een voor- hoofd- en nagerecht geserveerd. Je loopt dus tussen 
de gerechten door een kort stukje en komt zo bij verschillende mensen op bezoek. De kosten 
zijn € 6,- p.p. Je kan je tot 8 augustus opgeven via activiteiten@grijpskerkverbonden.nl of bij het 

dorpsloket. Helaas is er slechts beperkte deelname mogelijk. De plaatsing gaat op basis van volgorde 
aanmelding en of je wel of niet lid bent van de dorpscoöperatie. Vind je het leuk om zelf een gerecht 
klaar te maken en om mensen te ontvangen, dan kan je je daarvoor ook opgeven.  

https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/leefbaarheid_3928?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=leefbaarheid
mailto:gea@grijpskerk.nl
mailto:secretaris@cmvexcelsiorgrijpskerk.nl
mailto:activiteiten@grijpskerkverbonden.nl


LAATSTE NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN ROND WONEN IN GRIJPSKERK 

Locatie Meindertsma 
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi heeft aangegeven dat begin juni de gemeente Wester-
kwartier en Kroonsfeld BV een overeenkomst voor de ontwikkeling van de locatie        
Meindertsma in Grijpskerk ondertekenen. De locatie ligt aan de oostzijde van Grijpskerk 
tussen de Groningerstraatweg, de rondweg en plan Oost.  
     Deze ontwikkelaar heeft hier een terrein gekocht ter grootte van circa 1,7 ha. In overleg 
met de gemeente is hiervoor een stedenbouwkundig plan ontworpen. Het plan bestaat uit 
de bouw van 25 woningen van het type 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen.              
De ontwikkelaar maakt het  gebied bouw- en woonrijp.  
Na oplevering draagt de ontwikkelaar het openbaar gebied over aan de gemeente. 

Verdere plannen verbetering Oosterkade 
De gemeente heeft verder plannen voor verbetering van de kademuren en het plein aan de   
Oosterkade op 27 mei jl. aan de bewoners gepresenteerd. De gemeente hoopt na de bouwvak dit 
werk op te pakken.  

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje  

aanleveren vóór 15 juli 2019  
bij het Dorpsloket of via  
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 
Onze ’Zomereditie’ ligt in de week van 12 aug. 
bij u op de mat. 

DE (NIEUWE) WIERDE 

Het is nu alweer ruim twee jaar dat de NNCZ (Noord Nederlandse Co-

öperatieve Zorginstellingen) de zorg voor de cliënten in het woon-
zorgcentrum in ons dorp heeft overgenomen van De Zonnehuisgroep. 
Het gebouw kreeg daarbij ook de functie van multifunctioneel cen-
trum (MFC) toegevoegd. Toentertijd werd door de initiatiefgroep ge-
dacht: een nieuwe zorgaanbieder, een nieuw concept voor het ge-
bouw, dus ook een aangepaste naam: De Nieuwe Wierde. 
De Nieuwe Wierde blijft natuurlijk niet nieuw. Spreken we over 10 

jaar nog over De Nieuwe Wierde? We merken dat op dit moment zowel “De Wierde” als “De 
Nieuwe Wierde” worden gebruikt. 
     De NNCZ, het MFC en de Dorpscoöperatie hebben met elkaar gesproken over welke naam 
de voorkeur heeft. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat ze dit graag over willen laten aan de 
dorpsbewoners. Naar welke naam gaat uw voorkeur uit? Laat het ons weten:                        
redactie@grijpskerkverbonden.nl of bij de Dorpsloket. 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 8 juni en 13 juli 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) 

OPENINGSTIJDEN DORPSLOKET 
In verband met de vakantietijd 
is het Dorpsloket  
van 15 juli t/m 23 augustus 
3 x per week geopend op  
maandag, woensdag en vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur  

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2019, nr. 3 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

EXPOSITIE: GRIJPSKERK IS TE MOOI OM TE VERDWALEN 

Mensen worden steeds ouder. Positief natuurlijk. Maar dat betekent wel 
dat er steeds meer ouderen zijn. De kans dat iemand in uw omgeving  

dementie krijgt, wordt daarmee steeds groter. Het is lang niet altijd   

makkelijk hiermee om te gaan. Vier studenten van NHL Stenden willen 

de inwoners van Grijpskerk kennis laten maken met het thema 

‘dementievriendelijkheid’. Een dementievriendelijke gemeente is een ge-

meente waarin mensen met dementie volwaardig kunnen meedoen.  
     In samenwerking met leerlingen van het Lauwers College, de Nieuwe 

Wierde en drukkerij Hoekstra, worden posters gemaakt waarop tips 

staan om signalen van dementie te herkennen en hoe je hiermee om  

kunt gaan. Alle posters worden tentoongesteld tijdens een expositie:                                             

                                                                                           

                                                                                   

 

 
 
 
                      
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 ! 

Informatie Wonen!  →   pg. 4 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
Met Elkaar  
                 →  pg. 3 

Contact Gemeen-   
te             → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                               

Zwembad 

             →   pg. 3                                                                                                                             
Woningbouw    

               →   pg. 4                                                                                                                             

 
Training AED 

8 juli 
19.00 tot 22.00 

  Kosten € 5 p.p. 
  Leden  
  Dorpscoöperatie: gratis 
  Opgeven vóór  23 juni 

  Bij het Dorpsloket of via 
  activiteiten@  
  grijpskerkverbonden.nl 

De leerlingen van het Lauwerscollege aan het werk voor de expositie 
‘GRIJPSKERK IS TE MOOI OM TE VERDWALEN’                                                                                                             

De Nieuwe Wierde in Grijpskerk  

11 juni / Inloop vanaf 16.00 uur 


