
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleve-

ren vóór 15 januari 2020 bij het Dorpsloket 

of via redactie@grijpskerkverbonden.nl  

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 

Editie 2020-1 , de februari editie, ligt in de 
week van 15 februari bij u op de mat.    

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 14 december 2019 en 18 januari 2020 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 Gezinscontribu-
tie: €  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. 

KERSTCONCERT CMV EXCELSIOR   
Zaterdag 21 december organiseert CMV Excelsior, onder leiding van Andries Kramer, een kerstconcert in 

de PKN-kerk aan de Nicolaas Grijpstraat. 

Tijdens dit concert hopen we u het ultieme kerstgevoel te geven, door het spelen van bekende en minder 

bekende Christmas Carols. Maar ook door dit concert te delen met het volwassenorkest en het jeugdor-

kest. 
Zoals u wellicht heeft weet is Excelsior een aantal weken geleden gestart met het volwassenorkest, onder 

leiding van Tjerk Dijkstra. Als afsluiter van deze 13 weken durende cursus, zullen ook zij acte de présen-

ce geven op deze bijzondere avond. Het jeugdorkest zal, onder leiding van Femke Wegter haar bijdrage 

leveren. Het concert begint om 19.30 uur. Samen hopen we er een prachtig optreden van te maken. 

Excelsior kijkt uit naar uw komst! 

 
Dag:  Zaterdag 21 december 

Tijd:  19.30 uur 

Plaats:  PKN kerk, Nicolaas Grijpstraat. 

   

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’ 

DORPSLOKET “VOOR ELKAAR”  
Het dorpsloket bestaat nu  2 jaar. In 2018 hebben we 265 aanvragen gehad 
en dan kan je wel zeggen dat het in een behoefte voorziet. De meeste aan-
vragen betroffen  vervoer, klusjes, gezelschap en wandelen. Andere vragen 
die we binnen krijgen zijn o.a: is er iemand die af en toe bij mij langs kan ko-
men voor een kopje koffie/praatje. Er zijn ook zorgvragen die wij door kun-
nen sturen naar het w.m.o. Op woensdagmorgen is er altijd iemand van het 
zorgloket van de gemeente aanwezig. Soms gaat het om computer of mo-
biele telefoon problemen. Soms om uitleen van kleine hulpmiddelen.  

Heeft u een andere vraag die u hier niet ziet, zoals bij ziekte een hond uitlaten, moeilijke formulieren 
invullen, ook dan kunt u bij ons terecht. Vraag en aanbod komen in het dorpsloket bij elkaar: iedereen 
van jong tot oud kan wel eens een handje extra gebruiken en in Grijpskerk en omstreken zijn veel 
mensen die die hulp willen bieden. Met een team van 12 mensen staan wij voor u klaar 
Tijd: iedere werkdag tussen 10-12 uur 
Plaats: in de nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1, Grijpskerk 
U kunt natuurlijk ook bellen: 06-16399367  of mailen: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 
Buiten de aanwezigheidsuren kunt u de voicemail inspreken. 
Let op:  23 december t/m  2 januari zijn wij gesloten. 3 januari kunt u weer bij ons terecht. 

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2019, nr. 6 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

 
 

 

 
 

                                                                                           

                                                                                   

 

  
    

 

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 !                        

Bezoek Burgemeester      → pg. 3   

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Burgemeester op 

bezoek   → pg. 3 
Verslag avond 

Wonen    → pg. 3                                                                                                                                                                                                                                            
Dorpsgenoot 

portret   → pg. 2                                                                                                                             
Cie. Duurzaam    

 zoekt    → pg. 2                                                                                                                             

DE GRIJPSKERKER GAAT DOOR 

We vinden het fijn om te kunnen vertellen dat de proef met De 
Grijpskerker is geslaagd. Het aanbod aan verhalen, oproepen etc. 
was steeds overvloedig. Er was altijd meer  aanbod dan plek. Ook 
de commentaren waren positief. Hoewel de meeste mensen wel 
weten dat er veel gebeurt in Grijpskerk, vertelden onze dorpsgeno-
ten ons keer op keer dat ze toch verrast waren over de diversiteit 
van de activiteiten en de trouwe inzet van degenen die deze moge-
lijk maken. Het samenstellen van deze krant is dan ook erg leuk 
werk, waar we blij van worden. We vinden het fijn dat we dankzij 
zoveel mensen door kunnen gaan. Blijf dus vooral uw teksten, aan-
kondigingen en foto’s sturen. Tot ziens in het volgend jaar! 

 

Het bestuur van  
dorpscoöperatie  

Grijpskerk Verbonden  
wenst u  
veel licht 

& 
veel goeds  

voor 2020 



ONZE DORPSGENOOT: 
BERT JAGER  

Nu al 3 generaties lang laat 

Bakkerij Jager de Grijpsker-
kers genieten van lekker 

brood, banket én poffert. 

Sinds enige tijd is Bert mede 

eigenaar van de bakkerij. 

Bert is een geboren en geto-
gen Grijpskerker. De persoon 

bij uitstek om te vragen: 

Waarom kies je ervoor je Grijpskerk te vestigen? Bert 

vertelt: “Ja, dat is eigenlijk wel apart. Je zou kun-

nen zeggen, dat ik nog nooit de straat uit geweest 

ben; heb hier op het Kerkplein op 3 verschillende 
plekken gewoond. Als ik in de stad op bezoek ben, 

is me dat te druk. Hier is altijd wat te doen. Zo zit ik 

bij de vrijwillige brandweer, heb tot vorig jaar mee-

gewerkt met de kinders peelweek, ik voetbal…   Ik 

doe van alles en soms is het best lastig om een paar 

avonden per week vrij te houden. Ik mis niets in 
Grijpskerk, alles is er.  

Waarom vind je het leuk om bakker te zijn? Bert: 

“Het is afwisselend, creatief, uitdagend. Ik vind het 

leuk om iets te maken waar mensen blij mee zijn. 

Het is ook leuk om mensen van dienst te kunnen 

zijn, wanneer ze onverwacht op korte termijn iets 
nodig hebben. En soms is het spannend, bijv. bij 

een bruidstaart: hoe krijg je hem goed over en wat 

zullen ze ervan vinden. Veel te beleven en te doen!” 

 

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

JONG BESTUUR ZOEKT  

CREATIEVE LEDEN 

Op 8 novem-

ber is de 

mooie, monu-
mentale kerk 

op het Kerk-

plein overge-

dragen aan 

Stichting  
Oude  

Groninger 

Kerken. 

Het is de be-

doeling dat de 

inmiddels gevormde plaatselijke commissie zorgt 
voor allerlei praktische zaken en daarnaast leuke, 

bijzondere projecten bedenkt die goed passen bij 

deze kerk. Inmiddels is er een interim-voorzitter, 

een penningmeester en drie leden algemene zaken. 

We zoeken creatieve mede bestuursleden waaronder 
een voorzitter en secretaris die net als de andere 

bestuursleden het leuk vinden om van dit project 

iets moois te maken.  
Meer informatie of opgeven: 
Atze Landman, tel. 0594 - 85 31 60 

Of via e-mail:  
mwimmers@freedom.nl                  

WIE DENKT MEE OVER  
DUURZAAMHEID? 

Tijdens de ge-
sprekken die 
gevoerd wer-
den in verband 
met onze nieu-
we dorpsvisie 
Manifest 
Grijpskerk 
werd regelma-
tig gezegd dat 

wij in Grijpskerk ook echt iets moeten gaan doen 
met duurzaamheid.  Wij willen dit graag oppak-
ken op een manier die past bij ons dorp en onze 
dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden. Daarom 
willen we zoeken naar een methode die het mo-
gelijk maakt dat álle Grijpskerkers mee kunnen 
doen wat hun financiële situatie ook is. En we 
willen het ook zó doen dat we er met elkaar zo 
weinig mogelijk gedoe en last van hebben. 
Om ons goed te kunnen oriënteren op wat mo-
gelijk en wenselijk is voor Grijpskerk zoeken we 
enthousiaste en betrokken mensen voor onze 
nieuw op te richten Commissie Duurzaamheid. 
Meer informatie via e-mail:  
duurzaam@grijpskerkverbonden.nl 

KENNISMAKEN MET  
AVELIEN WILLEKES 

Avelien Willekes is het nieuwe 
(beoogde) bestuurslid van de 
dorpscoöperatie  “Grijpskerk Ver-
bonden”. Avelien woont al zo’n  
veertig jaar even buiten Grijps-
kerk, is moeder van twee doch-
ters en heeft vier kleinkinderen. 
Zij heeft in haar werkzame leven 
als fysiotherapeut veel met men-
sen gewerkt. Deze ervaring komt 
haar, bij haar activiteiten in het 
Dorpsloket, goed van pas. Zij is 

vanaf de ontwikkelingsfase betrokken bij het lo-
ket. Samen met anderen coördineert zij alle za-
ken rond dit loket. Het Dorpsloket is een onder-
deel van de dorpscoöperatie en met het toetre-
den van Avelien tot het bestuur zijn de lijnen tus-
sen beide delen korter geworden. Zo kan zij de 
belangen van het dorpsloket goed behartigen. Er 
werken 12 loketmedewerkers binnen het loket. 
De vragen die bij het dorpsloket binnen komen 
zijn divers en vragen vaak om maatwerk en zorg-
vuldig werken, aldus Avelien. Het is een organi-
satie die steeds in beweging is en dat vraagt 
flexibiliteit, kennis en overlegstructuren. Betrok-
ken bij het dorpsloket en de dorpscoöperatie, 
kan je krachten verenigen en samen sterk staan. 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

DAVEREND VRIJWILLIGERSFEEST OF HOE DE NIEUWE WIERDE ROOD  
Op zaterdag 16 november werd het groot vrijwilligersfeest van de NNCZ, 
het MFC en de Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” gehouden. Dit 
feest was georganiseerd om alle vrijwilligers die betrokken zijn bij De 
Nieuwe Wierde en/of de activiteiten van de Dorpscoöperatie te bedanken 
voor hun inzet. Het feestthema was “rood” en dat was te zien. Iedereen, 
de één wat uitbundiger dan de ander, had de kleur in zijn outfit ver-
werkt.  De Nieuwe Wierde kleurde, met ruim honderd feestvierders, 
rood. Het is een daverend feest geworden met een goochelaar die dicht 

bij de mensen de wonderlijkste dingen met kaarten deed, een verloting en als hoofdact de 
Grijpskerker band: “Broodnuchter”. Zij wisten de stemming er goed in te brengen en mensen 
naar de dansvloer te verleiden. “Het was een mooi feest, zeker voor herhaling vatbaar”, was bij  
het afscheid een reactie van veel vrijwilligers. 

 
 
 

BEZOEK BURGEMEESTER ARD VAN DER TUUK  
Op vrijdag 22 november jl bracht onze nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk 
een bezoek aan ons mooie dorp. Vertegenwoordigers van de NNCZ, de dorps-
coöperatie,  het MFC, Vrienden van de Wierde en Dorpsbelangen verwelkom-
den hem bij de Nieuwe Wierde, waarna we hem een lunch aanboden. Tijdens 
de lunch werd een kort filmpje vertoond, gemaakt door dorpsbelangen. Het 
filmpje gaf in vogelvlucht een goed beeld van Grijpskerk.  
De daarop aansluitende presentatie liet hem kennismaken met wat er allemaal 
gebeurt aan activiteiten in het dorp. Duidelijk zichtbaar werden de vele dingen 
waar we trots op zijn, maar ook de zaken waar we ons oprecht zorgen over ma-
ken, zoals de ontwikkelingen rond de gaslocatie en de al jaren stagnerende wo-
ningbouw. De burgemeester toonde zich betrokken en erg geïnteresseerd. Na 
de lunch werd een tocht door het dorp gemaakt in een echte “GADO -bus”. Tij-
dens de tour werd door Dorpsbelangen uitleg gegeven. Een tweetal stops on-
derbraken de bustocht. In de Herestraat stopte de bus, waarna een tweetal ver-

tegenwoordigers van Ondernemend Grijpskerk hem een welkomstcadeau aanboden. Bij zwembad De 
Griffioen en de Fierljepbaan Grijpskerk was de volgende stop. Daar werd Van der Tuuk verwelkomd 
door actieve vrijwilligers die oa uitleg gaven over het vele en met passie uitgevoerde vrijwilligerswerk 
in het zwembad en de Fierljepbaan.  
Waar een klein dorp groot in kan zijn! We kunnen terugkijken op een goed verlopen bezoek van onze 
net aangetreden burgemeester en spreken de hoop uit dat hij de weg naar ons dorp nog vaak zal we-
ten vinden.  

BEWOGEN WOONAVOND: GRIJPSKERK MIST DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN 
Op 11 november hield de Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” een informatieavond 
over wonen. Wold & Waard, de NNCZ (de aanleunwoningen) en twee makelaar vertelden 
over de woonmogelijkheden in ons dorp. Wilt u hier meer over lezen dan kunt u dit vin-
den op www.woneningrijpskerk.nl. Het is een bewogen avond geworden, waar duidelijk 
naar voren kwam dat de dorpsbewoners zeer teleurgesteld zijn waar het gaat om de 
mogelijkheden in het dorp. Voor alle leeftijdscategorieën zijn de perspectieven zeer be-
perkt. Ouderen die gezien hun inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning hebben geen enkele mogelijkheid te kiezen voor een appartement, waardoor de door-
stroom mogelijkheden in Grijpskerk sterk beperkt worden.  De dorpscoöperatie wil graag inventarise-
ren hoe groot de groep ouderen in ons dorp is die graag op termijn naar een (koop) appartement wil 
verhuizen. Mocht u tot deze groep behoren, dan kunt u zich melden bij                                                   
wonen@grijpskerkverbonden.nl. Aanmelden betekent niet dat u zich ergens toe verplicht. Ook al 
meldt u zich aan, u blijft vrij om zelf te bepalen of u wilt verhuizen en waar dan naar toe. Met dit over-
zicht kunnen wel sterker het verhaal naar de gemeente onderbouwen en belangstellenden gerichter 
informeren.  

 OLIEBOLLENACTIE EXCELSIOR 

Maandag 30 december komen de leden van muziekvereniging Excelsior Grijpskerk langs 

met oliebollen. Vanaf 17.00u komen de leden aan de deur bij alle inwoners van Grijpskerk, 

met de oliebollen van bakkerij Jager. Alvast hartelijk dank voor uw steun. Namens CMV 

Excelsior Grijpskerk willen wij u een gelukkig, warm en muzikaal 2020 wensen!  

mailto:..........@grijpskerkverbonden.nl
mailto:wonenvoorouderen@grijpskerkverbonden.nl
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ten vinden.  

BEWOGEN WOONAVOND: GRIJPSKERK MIST DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN 
Op 11 november hield de Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” een informatieavond 
over wonen. Wold & Waard, de NNCZ (de aanleunwoningen) en twee makelaar vertelden 
over de woonmogelijkheden in ons dorp. Wilt u hier meer over lezen dan kunt u dit vin-
den op www.woneningrijpskerk.nl. Het is een bewogen avond geworden, waar duidelijk 
naar voren kwam dat de dorpsbewoners zeer teleurgesteld zijn waar het gaat om de 
mogelijkheden in het dorp. Voor alle leeftijdscategorieën zijn de perspectieven zeer be-
perkt. Ouderen die gezien hun inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning hebben geen enkele mogelijkheid te kiezen voor een appartement, waardoor de door-
stroom mogelijkheden in Grijpskerk sterk beperkt worden.  De dorpscoöperatie wil graag inventarise-
ren hoe groot de groep ouderen in ons dorp is die graag op termijn naar een (koop) appartement wil 
verhuizen. Mocht u tot deze groep behoren, dan kunt u zich melden bij                                                   
wonen@grijpskerkverbonden.nl. Aanmelden betekent niet dat u zich ergens toe verplicht. Ook al 
meldt u zich aan, u blijft vrij om zelf te bepalen of u wilt verhuizen en waar dan naar toe. Met dit over-
zicht kunnen wel sterker het verhaal naar de gemeente onderbouwen en belangstellenden gerichter 
informeren.  

 OLIEBOLLENACTIE EXCELSIOR 

Maandag 30 december komen de leden van muziekvereniging Excelsior Grijpskerk langs 

met oliebollen. Vanaf 17.00u komen de leden aan de deur bij alle inwoners van Grijpskerk, 

met de oliebollen van bakkerij Jager. Alvast hartelijk dank voor uw steun. Namens CMV 

Excelsior Grijpskerk willen wij u een gelukkig, warm en muzikaal 2020 wensen!  

mailto:..........@grijpskerkverbonden.nl
mailto:wonenvoorouderen@grijpskerkverbonden.nl


INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleve-

ren vóór 15 januari 2020 bij het Dorpsloket 

of via redactie@grijpskerkverbonden.nl  

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. 

Editie 2020-1 , de februari editie, ligt in de 
week van 15 februari bij u op de mat.    

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 14 december 2019 en 18 januari 2020 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 Gezinscontribu-
tie: €  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. 

KERSTCONCERT CMV EXCELSIOR   
Zaterdag 21 december organiseert CMV Excelsior, onder leiding van Andries Kramer, een kerstconcert in 

de PKN-kerk aan de Nicolaas Grijpstraat. 

Tijdens dit concert hopen we u het ultieme kerstgevoel te geven, door het spelen van bekende en minder 

bekende Christmas Carols. Maar ook door dit concert te delen met het volwassenorkest en het jeugdor-

kest. 
Zoals u wellicht heeft weet is Excelsior een aantal weken geleden gestart met het volwassenorkest, onder 

leiding van Tjerk Dijkstra. Als afsluiter van deze 13 weken durende cursus, zullen ook zij acte de présen-

ce geven op deze bijzondere avond. Het jeugdorkest zal, onder leiding van Femke Wegter haar bijdrage 

leveren. Het concert begint om 19.30 uur. Samen hopen we er een prachtig optreden van te maken. 

Excelsior kijkt uit naar uw komst! 

 
Dag:  Zaterdag 21 december 

Tijd:  19.30 uur 

Plaats:  PKN kerk, Nicolaas Grijpstraat. 

   

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’ 

DORPSLOKET “VOOR ELKAAR”  
Het dorpsloket bestaat nu  2 jaar. In 2018 hebben we 265 aanvragen gehad 
en dan kan je wel zeggen dat het in een behoefte voorziet. De meeste aan-
vragen betroffen  vervoer, klusjes, gezelschap en wandelen. Andere vragen 
die we binnen krijgen zijn o.a: is er iemand die af en toe bij mij langs kan ko-
men voor een kopje koffie/praatje. Er zijn ook zorgvragen die wij door kun-
nen sturen naar het w.m.o. Op woensdagmorgen is er altijd iemand van het 
zorgloket van de gemeente aanwezig. Soms gaat het om computer of mo-
biele telefoon problemen. Soms om uitleen van kleine hulpmiddelen.  

Heeft u een andere vraag die u hier niet ziet, zoals bij ziekte een hond uitlaten, moeilijke formulieren 
invullen, ook dan kunt u bij ons terecht. Vraag en aanbod komen in het dorpsloket bij elkaar: iedereen 
van jong tot oud kan wel eens een handje extra gebruiken en in Grijpskerk en omstreken zijn veel 
mensen die die hulp willen bieden. Met een team van 12 mensen staan wij voor u klaar 
Tijd: iedere werkdag tussen 10-12 uur 
Plaats: in de nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1, Grijpskerk 
U kunt natuurlijk ook bellen: 06-16399367  of mailen: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 
Buiten de aanwezigheidsuren kunt u de voicemail inspreken. 
Let op:  23 december t/m  2 januari zijn wij gesloten. 3 januari kunt u weer bij ons terecht. 

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2019, nr. 6 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

 
 

 

 
 

                                                                                           

                                                                                   

 

  
    

 

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 !                        

Bezoek Burgemeester      → pg. 3   

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Burgemeester op 

bezoek   → pg. 3 
Verslag avond 

Wonen    → pg. 3                                                                                                                                                                                                                                            
Dorpsgenoot 

portret   → pg. 2                                                                                                                             
Cie. Duurzaam    

 zoekt    → pg. 2                                                                                                                             

DE GRIJPSKERKER GAAT DOOR 

We vinden het fijn om te kunnen vertellen dat de proef met De 
Grijpskerker is geslaagd. Het aanbod aan verhalen, oproepen etc. 
was steeds overvloedig. Er was altijd meer  aanbod dan plek. Ook 
de commentaren waren positief. Hoewel de meeste mensen wel 
weten dat er veel gebeurt in Grijpskerk, vertelden onze dorpsgeno-
ten ons keer op keer dat ze toch verrast waren over de diversiteit 
van de activiteiten en de trouwe inzet van degenen die deze moge-
lijk maken. Het samenstellen van deze krant is dan ook erg leuk 
werk, waar we blij van worden. We vinden het fijn dat we dankzij 
zoveel mensen door kunnen gaan. Blijf dus vooral uw teksten, aan-
kondigingen en foto’s sturen. Tot ziens in het volgend jaar! 

 

Het bestuur van  
dorpscoöperatie  

Grijpskerk Verbonden  
wenst u  
veel licht 

& 
veel goeds  

voor 2020 


