
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleve-

ren vóór 18 november 2019 bij het Dorpsloket 

of via redactie@grijpskerkverbonden.nl  

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 

De december editie ligt in de week van             
9 december bij u op de mat. 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 19 oktober en 16 november 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, per e-mail: leden@grijpskerkverbonden.nl of via onze website: 
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpscooperatie/lid-worden   
Onze jaarlijkse contributie bedraagt: Individuele contributie: €  14,00 of Gezinscon-
tributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres)  

Zijn de gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven veranderd of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, 
stuur dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

GRIJPSKERKERS ONTMOETEN (Let op: andere locatie) 
Na de vakanties beginnen wij weer met “Grijpskerkers Ontmoeten”.  Wij, vrijwilligers 

van het vluchtelingen werk Grijpskerk, organiseren weer koffie avonden voor onze 

statushouders waar ze anderen kunnen ontmoeten om zich beter thuis te voelen in 

ons midden. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. We doen dit 

nu al 6 jaar en hebben veel leuke ontmoetingen gehad. De lunch na de tentdienst op 
16 juni was daar ook een goed voorbeeld van! We willen ook nu weer mensen oproe-

pen eens een keer om het hoekje te kijken op onze avonden. Er is niet een vast pro-

gramma, men kan zo binnen lopen en ook weer snel opstappen als men dat wil. We 

doen wel eens wat leuke activiteiten en beginnen de eerste avond op woensdag 16 oktober dan ook een 

beetje feestelijk. Inloop: 20.00 uur   Nu in Kerkplein 4 (de Oude Pastorie) aan het Kerkplein! 
Werkgroep  ‘Grijpskerkers  Ontmoeten’   Telefoon:  06-25140739  

DORPSLOKET VOOR ELKAAR  
VOOR DAT HANDJE EXTRA 
Bereikbaar:  Alle werkdagen 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Plaats: De (Nieuwe) Wierde   

Telefoon:  06 16 39 9367    
dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl   

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

BIJEENKOMST GASWINNING IN GRIJPSKERK op 24 OKTOBER 
De gaswereld is enorm in beweging. Hoewel de toekomst van de ondergrondse op-

slag in Grijpskerk en concrete plannen van de NAM nog niet duidelijk zijn, organi-

seert Dorpsbelangen Grijpskerk donderdagavond 24 oktober een bijeenkomst voor 

inwoners van Grijpskerk. De inloop is om 19.15 uur in de Nieuwe Wierde. 

  
Uit de bijeenkomsten die de NAM onlangs organiseerde in de dorpen en ook na 

het agenderen in de lokale politiek, bleek dat er vanuit de omgeving geen draag-

vlak is om gas te winnen. Ook bleek erna dat er in Grijpskerk veel vraagtekens 

zijn over wat gaswinning doet met de omgeving. Om die reden wil Dorpsbelangen 

Grijpskerk inwoners informeren over gaswinning en eventuele gevolgen ervan. Dat 

ondanks het gegeven dat nog niet duidelijk is wat exact de toekomst is van de gasopslag.  
Er zijn experts aanwezig die hun verhaal vertellen over de achtergrond van de NAM locatie, gevolgen van 

de gaswinning voor de ondergrond en de beleving van mensen die met gaswinning te maken hebben ge-

had.  

De NAM heeft aangegeven dat deze drie zaken wil organiseren voordat daadwerkelijk gas gewonnen kan 

worden. Het gaat dan om het gaswinningsplan, het ontzorgen van de omgeving (afspraken maken over 
eventuele schade, fondsen en afhandeling) en het terugvloeien van een deel van de lusten naar de dor-

pen die de grootste last van de gaswinning ondervinden.  

    Datum:   24 oktober     
    Tijd:  19.15 uur    
    Plaats:  De (Nieuwe )Wierde 
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Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

BUITEN WAAIT DE WIND OM HET 

HUIS…… TIJD VOOR WONEN! 

Met het aanbreken van de herfst trekken wij ons 

meestal weer wat terug in huis. Vandaar: aan-
dacht voor wonen. Wat is er tot nu toe bekend 

over de mooie plannen en ideeën van de bijeen-

komst over wonen die vorig jaar werd gehouden 

en de gesprekken daarover ter voorbereiding van 

ons dorpsmanifest. 

Er is niet alleen aandacht voor wat er óp de 
grond gebeurt, plannen voor ónder de grond zijn 

ook belangrijk voor ons woongenot (of de aantas-

ting daarvan). Daarom ook in dit nummer weer 

aandacht de gaswinning. Beide zijn belangrijk 

voor de toekomst van ons dorp!   KOMT ALLEN 

 

 
 
 
 
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   Website: www.grijpskerkverbonden.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grijpskerk-verbonden/about/?
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Samen van 

Waarde   → pg. 2 
Herdenken op 
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Zondagmiddag 

 inloop  →   pg. 2                                                                                                                             
Filosoferen op    
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Maandag Avond  
11 november 

Bijeenkomst 
WONEN 

 
Kerkplein 6 

Aanvang 20.00 uur 
 

                             → pg. 3                                                                                                                             

 

 

Donderdag Avond  
24 oktober 

Bijeenkomst 
GASWINNING 

    
   De Nieuwe Wierde 
   Aanvang: 19.30 uur 
 
                             → pg. 4                                                                                                                                                                                                                                             

 



ZONDAGMIDDAGINLOOP  
Let op: Wijziging openingstijden 

 
Elke zondagmiddag 
organiseert de Dorps-
coöperatie in De 
Wierde een inloop. 
Iedereen die zin heeft 
om dan eens binnen 
te lopen, een praatje 
te maken een kopje 
thee of koffie of iets 

sterkers te drinken, is welkom. Vanuit het dorp 
horen we vaak dat men denkt dat deze inloop al-
leen is bedoeld voor de bewoners van De Wierde 
of de aanleunwoningen. Dat is niet zo.  
De vrijwilligers geven dan ook aan dat er regelma-
tig mensen vanuit het dorp of zelfs  buitendorpen 
binnen komen lopen.  
Sommige mensen zijn de gehele openingstijden 
aanwezig, maar anderen komen even voor een 
half uurtje.  
Het is er altijd gezellig. Soms worden er spelletjes 
gedaan, maar of dat gebeurt wordt door de be-
zoekers zelf bepaald.   

De openingstijden zijn gewijzigd in verband met 
de verplaatsen van het warm eten van de middag 
naar de avond.  

De inloop is vanaf 1 november elke zondag van 
14.30 tot 16.30 uur. 

Tot die tijd blijft het van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

In het buitenland gebruikelijk - 
NIEUW in GRIJPSKERK 

Op zondag 3 november is Pleinkerk opengesteld om 

een kaarsje aan te steken, om (even) in mijmering 

stil te staan – het mag ook zittend – bij het gemis 

van een dierbare. Voor wie behoefte voelt, van harte 

welkom! 
 

Datum: 3 november 
Tijd:  15.00—18.00 uur 
Plaats: Kerk op het Kerkplein 

Info: redactie@grijpskerkverbonden.nl 

FILOSOFEREN op ZONDAGMIDDAG  
in GRIJPSKERK 

Wat: In gesprek met elkaar, 

in alle rust met hart en ziel 
helder nadenken over het 

leven en wat ons zoal be-

weegt: praktische filosofie.  

Hoe: Dat kan gaan over een 

bijzonder onderwerp, een 
boek, een concreet levenspro-

bleem dat zich voordoet ……, 

waaraan wij als deelnemers 

zin/behoefte hebben. 

De eerste keer willen wij, een beetje tegendraads, 

beginnen met het einde, beter gezegd: “onze men-
selijke eindigheid”. Het einde van het jaar: een mo-

ment van bezinning, van stilstaan bij jezelf, bij je 

leven. Stilstaan bij vragen als: wat blijft erover van 

ons, van onze liefde, dromen en idealen.  

Voortgang: Wij stellen ons voor om maandelijks 

op zondagmiddag met elkaar te filosoferen voor 
een ieder die zin in heeft in deze gesprekken. Zon-

der opgave – van harte welkom!  

 

EERSTE BIJEENKOMST: 

Datum: Zondag 10 november 

Tijd:   15.00—17.30 uur (start 15.15) 
Plaats: Kerkplein 6 

Info: redactie@grijpskerkverbonden.nl 

OPROEP  
“Samen van Waarde” in Grijpskerk 

In de Nieuwe Wierde wonen 

60 ouderen. Een aantal van 
hen maakt graag gebruik van 

wat extra ondersteuning in 

een van de twee huiskamers. 

De huiskamers bieden gezel-

ligheid, ruimte voor ontmoe-
ting en er zijn activiteiten.  

Wij nodigen U - als dorpsbe-

woner en goede buur - van 

harte uit om eens langs te komen. Bijvoorbeeld 

om: uw verzameling te laten zien, over uw hobby 

te vertellen, een muziekinstrument te bespelen, 
liedjes met ons te zingen, uw baby in bad te doen, 

een lammetje de fles te geven of uw huisdier te 

laten zien. Gewoon als mensen onder 

elkaar, om de dag eens te doorbreken 

met wat leuks/gezelligs.   

Het kost U niet veel tijd. De verwach-
ting is een half uur. Een half uur ge-

zelligheid in een rustige en ongedwon-

gen sfeer. Spreekt dit U aan, of wilt u 

meer weten? Neem dan contact op 

met het Dorpsloket.  

Namens de bewoners, Hilde Miedema 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

BIJEENKOMST WONEN IN GRIJPSKERK op 11  NOVEMBER 
Wonen in Grijpskerk, wat zijn concreet de mogelijkheden nu en op de langere termijn? 

Wonen is een belangrijk thema voor ons dorp. In ons dorpsmanifest hebben de dorpsbewo-
ners dit ook duidelijk aangegeven. Grijpskerk is een fijn dorp om in te wonen. Willen we ech-
ter jongeren en gezinnen in het dorp behouden, dan vraagt dat om nieuwbouwprojecten en 
uitgifte van kavels in de vrije sector. Ook is ten behoeve van doorstroming aandacht voor 
huur en koopmogelijkheden juist voor senioren van groot belang.  
Alweer bijna een jaar geleden werd u geïnformeerd over de toekomst van de woningbouw in 
Grijpskerk. U werd door de gemeente( toen nog Zuidhorn) bijgepraat over de plannen die er 
voor Grijpskerk bestaan qua wonen. 
Plan Meindertsma en locatie Molenstraat werden o a uit de doeken gedaan.  
Het uitvoeren van plannen kost tijd en energie,  zeker in de huidige tijd.  
Het informeren van inwoners is daar wat de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden betreft 
een belangrijk onderdeel daarvan.  
Wat is de stand van zaken, maar ook wat zijn de plannen op de wat langere termijn?  
Belangrijke vragen die indertijd aan de orde kwamen, hadden te maken met :  
- Hoe krijg ik en huurwoning in Grijpskerk met een inkomen boven de 34.000 EURO? 
- Hoe zit het met bouwen op een vrije kavel? Er is inmiddels door de nieuwe gemeente Wes-
terkwartier een begin gemaakt m.b.t. een woonvisie en daarvoor is een enquête uitgezet.  
Kortom, genoeg reden om een avond over wonen in Grijpskerk te organiseren. 
Wilt u ook weten welke mogelijkheden er in Grijpskerk zijn als u een huis wilt huren of wilt 
kopen? De Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden organiseert een avond over dit onder-
werp: 
- Wold & Waard komt vertellen wat haar vastgoedvisie voor Grijpskerk is en welke verhuur 
mogelijkheden er voor jong tot oud in ons dorp zijn.  
- De andere verhuurder van ons dorp is Vestia. Deze verhuurder heeft de toewijzing van de 
aanleunwoningen (de flatjes) uitbesteed aan de NNCZ. Vanuit de NNCZ wordt op deze 
avond informatie gegeven welke mensen in aanmerking komen voor deze woningen. 
- Er is ook een makelaar aanwezig die informatie geeft over de koopmarkt.  
U bent van harte welkom op: Datum:  11 november    
      Tijd:   20.00 uur 
      Plaats:   Kerkplein 6 

RECTIFICATIE 
In ons vorige nummer heeft u kunnen lezen dat het SNS fonds een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de DUO-fiets. In dit bericht is een fout geslopen. De naam van het SNS fonds is niet SNS fonds 
Westerkwartier, maar het SNS fonds Grijpskerk. 

ONTMOETING MET ONZE NIEUWE BURGEMEESTER    
Op 2 oktober konden de inwoners van Het Westerkwartier kennisma-
ken met de nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk. Enkelen van ons 
zijn daarheen gegaan om onze burgemeester iets te vertellen over onze 
dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden. We hebben hem ook ons 
Dorpsmanifest en de laatste editie van De Grijpskerker overhandigd. 
We begrepen dat onze nieuwe burgemeester dorpscoöperaties een 
warm hart toedraagt. Binnenkort hopen wij hem opnieuw te ontmoe-

ten. Uit de 150 uitnodigingen die hem bereikte heeft hij o.a. onze dorpscoöperatie gekozen om te be-
zoeken. Bij zijn bezoek zullen we hem uitgebreid informeren over de wensen van ons dorp t.a.v. wo-
nen en verdere ontwikkeling van Grijpskerk.                Bestuur Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden 

UITKOMST EN PEILING WONINGBOUW GRIJPSKERK 2018 
Vorig jaar hebben we in Grijpskerk een korte vragenlijst over woonwensen verspreid. Ruim 170 men-
sen hebben deze ingevuld. Hieruit blijkt dat de behoefte aan nieuwe woningen in ons dorp groot is. 
De nood is het hoogst onder gezinnen met jonge kinderen. Dit werd 130 keer aangegeven. Maar ook 
voor de groep senioren (107), jongeren (101), alleenstaanden (82) en gezinnen zonder kinderen (57) 
wordt een gemis aan woningen ervaren. De vraag heeft zowel betrekking om huur en koopwoningen, 
maar ook zeker om vrije kavels. In totaal 85 keer werd aangegeven dat men de behoefte of wens had 
om binnen vijf jaar te verhuizen. Er is ook gevraagd welke type woning mensen dan achter laten. Bij 
de uitkomst van deze vraag viel op dat het overgrote deel van deze mensen een koopwoning achter 
laat. Deze laatste uitkomst biedt perspectief als de doorstroming in ons dorp een impuls kan krijgen. 
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maar ook zeker om vrije kavels. In totaal 85 keer werd aangegeven dat men de behoefte of wens had 
om binnen vijf jaar te verhuizen. Er is ook gevraagd welke type woning mensen dan achter laten. Bij 
de uitkomst van deze vraag viel op dat het overgrote deel van deze mensen een koopwoning achter 
laat. Deze laatste uitkomst biedt perspectief als de doorstroming in ons dorp een impuls kan krijgen. 



INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleve-

ren vóór 18 november 2019 bij het Dorpsloket 

of via redactie@grijpskerkverbonden.nl  

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 

De december editie ligt in de week van             
9 december bij u op de mat. 

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 19 oktober en 16 november 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, per e-mail: leden@grijpskerkverbonden.nl of via onze website: 
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpscooperatie/lid-worden   
Onze jaarlijkse contributie bedraagt: Individuele contributie: €  14,00 of Gezinscon-
tributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres)  

Zijn de gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven veranderd of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, 
stuur dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

GRIJPSKERKERS ONTMOETEN (Let op: andere locatie) 
Na de vakanties beginnen wij weer met “Grijpskerkers Ontmoeten”.  Wij, vrijwilligers 

van het vluchtelingen werk Grijpskerk, organiseren weer koffie avonden voor onze 

statushouders waar ze anderen kunnen ontmoeten om zich beter thuis te voelen in 

ons midden. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. We doen dit 

nu al 6 jaar en hebben veel leuke ontmoetingen gehad. De lunch na de tentdienst op 
16 juni was daar ook een goed voorbeeld van! We willen ook nu weer mensen oproe-

pen eens een keer om het hoekje te kijken op onze avonden. Er is niet een vast pro-

gramma, men kan zo binnen lopen en ook weer snel opstappen als men dat wil. We 

doen wel eens wat leuke activiteiten en beginnen de eerste avond op woensdag 16 oktober dan ook een 

beetje feestelijk. Inloop: 20.00 uur   Nu in Kerkplein 4 (de Oude Pastorie) aan het Kerkplein! 
Werkgroep  ‘Grijpskerkers  Ontmoeten’   Telefoon:  06-25140739  

DORPSLOKET VOOR ELKAAR  
VOOR DAT HANDJE EXTRA 
Bereikbaar:  Alle werkdagen 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Plaats: De (Nieuwe) Wierde   

Telefoon:  06 16 39 9367    
dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl   

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

BIJEENKOMST GASWINNING IN GRIJPSKERK op 24 OKTOBER 
De gaswereld is enorm in beweging. Hoewel de toekomst van de ondergrondse op-

slag in Grijpskerk en concrete plannen van de NAM nog niet duidelijk zijn, organi-

seert Dorpsbelangen Grijpskerk donderdagavond 24 oktober een bijeenkomst voor 

inwoners van Grijpskerk. De inloop is om 19.15 uur in de Nieuwe Wierde. 

  
Uit de bijeenkomsten die de NAM onlangs organiseerde in de dorpen en ook na 

het agenderen in de lokale politiek, bleek dat er vanuit de omgeving geen draag-

vlak is om gas te winnen. Ook bleek erna dat er in Grijpskerk veel vraagtekens 

zijn over wat gaswinning doet met de omgeving. Om die reden wil Dorpsbelangen 

Grijpskerk inwoners informeren over gaswinning en eventuele gevolgen ervan. Dat 

ondanks het gegeven dat nog niet duidelijk is wat exact de toekomst is van de gasopslag.  
Er zijn experts aanwezig die hun verhaal vertellen over de achtergrond van de NAM locatie, gevolgen van 

de gaswinning voor de ondergrond en de beleving van mensen die met gaswinning te maken hebben ge-

had.  

De NAM heeft aangegeven dat deze drie zaken wil organiseren voordat daadwerkelijk gas gewonnen kan 

worden. Het gaat dan om het gaswinningsplan, het ontzorgen van de omgeving (afspraken maken over 
eventuele schade, fondsen en afhandeling) en het terugvloeien van een deel van de lusten naar de dor-

pen die de grootste last van de gaswinning ondervinden.  

    Datum:   24 oktober     
    Tijd:  19.15 uur    
    Plaats:  De (Nieuwe )Wierde 
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Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

BUITEN WAAIT DE WIND OM HET 

HUIS…… TIJD VOOR WONEN! 

Met het aanbreken van de herfst trekken wij ons 

meestal weer wat terug in huis. Vandaar: aan-
dacht voor wonen. Wat is er tot nu toe bekend 

over de mooie plannen en ideeën van de bijeen-

komst over wonen die vorig jaar werd gehouden 

en de gesprekken daarover ter voorbereiding van 

ons dorpsmanifest. 

Er is niet alleen aandacht voor wat er óp de 
grond gebeurt, plannen voor ónder de grond zijn 

ook belangrijk voor ons woongenot (of de aantas-

ting daarvan). Daarom ook in dit nummer weer 

aandacht de gaswinning. Beide zijn belangrijk 

voor de toekomst van ons dorp!   KOMT ALLEN 

 

 
 
 
 
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   Website: www.grijpskerkverbonden.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grijpskerk-verbonden/about/?

                                                                                                                                                                                                                                            

LET OP !                       

Wonen Actueel          → pg. 3   

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Samen van 

Waarde   → pg. 2 
Herdenken op 

 3 nov.   →  pg. 2                                                                                                                                
Zondagmiddag 

 inloop  →   pg. 2                                                                                                                             
Filosoferen op    

 Zondag→  pg. 2                                                                                                                             

 

Maandag Avond  
11 november 

Bijeenkomst 
WONEN 

 
Kerkplein 6 

Aanvang 20.00 uur 
 

                             → pg. 3                                                                                                                             

 

 

Donderdag Avond  
24 oktober 

Bijeenkomst 
GASWINNING 

    
   De Nieuwe Wierde 
   Aanvang: 19.30 uur 
 
                             → pg. 4                                                                                                                                                                                                                                             

 


