
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 18 mei 2020 bij het Dorpsloket of via                                

redactie@grijpskerkverbonden.nl. Wij zijn zoals op zoek naar activiteiten, nieuwe plannen en 

verrassende ideeën. Maar natuurlijk zijn alle andere berichten, foto’s en oproepen hartelijk wel-

kom. De redactie kort zo nodig de bijdragen in. De juni editie ligt in de week van 8 juni bij u op 

de mat. Vind u het lastig om te schrijven? Stuur ons de gegevens en wij maken het stukje. 

GEEN OUD PAPIER  
In verband met de uitbraak van het corona virus hebben ook wij maatregelen moeten treffen om       
verspreiding te voorkomen.  
Dat houdt in dat er tot nader bericht GEEN oud papier wordt opgehaald. Wij vinden het bijzonder       
vervelend deze maatregel te moeten nemen en hopen dat u het oud papier voor ons kunt bewaren.  
Zodra het weer mogelijk is komen wij het graag weer bij u ophalen. 

CMV Excelsior Grijpskerk 

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 Gezinscontributie: €  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. 

DORPSLOKET ‘VOOR ELKAAR’ IS ER VOOR U  Let op: Andere Openingstijden! 
Afgelopen jaar is er gelukkig zeer geregeld een beroep op het 
dorpsloket gedaan.  
In totaal zijn we 331 keer benaderd  voor allerlei zaken. Mei,       
september en oktober waren de drukste maanden. Al  met al     
kijken we met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Met 
een team van 13 mensen staan we ook in 2020 weer voor u klaar. 
Maar alles is  nu anders. We hebben fysiek onze deuren in De 
Nieuwe Wierde moeten sluiten.  Telefonisch en digitaal blijven we 
echter wel in de lucht.  
Zoals gebruikelijk kunnen mensen met een hulpvraag contact    
opnemen met het dorpsloket. We willen graag hulp en aandacht 
op afstand geven in deze moeilijke tijd. 

- Heeft u iemand nodig voor een boodschapje? Wij regelen het graag voor u. 
- Heeft u problemen met uw telefoon, laptop? De vrijwilligers van de digitale helpdesk staan paraat. 
- Uitleen van kleine hulpmiddelen, zoals elleboogkrukken gaat gewoon door. 
- Bezoekjes worden afgeraden of zijn verboden, gevolg is dat sommige mensen zeer veel alleen zijn.  
Bel ons gerust om een praatje te maken!! U kunt ons ook altijd een mailtje sturen.                          

Telefoon: 06 16 39 93 67  
Wanneer: Alle dagen (inclusief weekend) van 10.00—18.00 uur 
E-mail: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

BERICHT UIT DE NIEUWE WIERDE    
Hoe gaat het in De Nieuwe Wierde nu de deur gesloten om de bewoners tegen 

het coronavirus te beschermen? Reden om contact op te nemen met de     

leidinggevende Marga Euving. Marga geeft aan: “Gezien de omstandigheden 

gaat het goed. De zorgmedewerkers zetten zich voor meer dan 100% in.  

Langzamerhand worden er steeds meer activiteiten voor de bewoners        
georganiseerd, zoals ballon wapperen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook 

worden de mogelijkheden om contact te onderhouden met de familie en be-

kenden uitgebreid door de inzet van i-pads”.  

Mieneke Alting, de vrijwilligerscoördinator van De Nieuwe Wierde, vult verder 

aan: “We hebben de vrijdagmiddagborrelkar ingesteld, waarbij er een frisje, biertje of een advocaatje op 

de kamers worden  gebracht. Novatec komt met puzzels en De Vrienden van de Wierde hebben alle      
bewoners op wat lekkers getrakteerd”. Het grote aantal reacties en het aanbod van hulp vanuit het dorp 

wordt in De Nieuwe Wierde als hartverwarmend ervaren.    

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 2B 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

Deze dorpskrant is een      
uitgave van Dorpscoöperatie    
Grijpskerk Verbonden en   

verschijnt 6 keer per jaar. 

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:   
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Dorpsgenoot 

Portret → pg. 2 
Bewegen voor 

Ouderen → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Winnares   

Gedicht → pg. 2                                                                                                                             
Groene Auto  

  NNCZ → pg. 2                                                                                                                             

BIJZONDERE TIJDEN, BIJZONDERE INITIATIEVEN 
In deze bijzondere tijden merken we ook als dorpscoöperatie dat 
veel mensen iets voor elkaar willen doen: “Als jullie horen van iemand 
die iets nodig heeft; ik wil wel helpen”. Dit betekent ook dat mensen 
die een handje hulp kunnen gebruiken of gewoon een praatje willen 
maken, zich zonder schroom bij het dorpsloket kunnen melden. Er 
zijn genoeg mensen beschikbaar. Ook de jeugd laat van zich horen. 
Zo ziet u hierboven op de foto kinderen die een straattekening      
maken, zodat de bewoners van De Nieuwe Wierde iets hebben om 
naar te kijken. We hopen dat we dit als dorp ook kunnen volhouden 
en dat we ook onze ondernemers niet vergeten. Zij proberen op     
allerlei manieren hun zaak draaiende te houden. Je moet er niet aan 
denken dat deze ook zouden moeten sluiten. Daarom deze keer een 
uitgave van De Grijpskerker in combinatie met De Noordwesthoek 
van drukkerij Hoekstra.                                    Bestuur Dorpscoöperatie 

 

 LET OP 

 

Tekenwedstrijd 

voor Kinderen     
 

Maak een tekening  

en  

win een prijs 

 

Zie verder → pg. 3                                                                                                                             

Foto: Halbe Bremer 



GROENE AUTO:  
Team Thuiszorg NNCZ 

Het team van 

Thuiszorg Grijps-
kerk e.o. is vanaf 

deze week een stuk 

mobieler. Met een 

elektrische auto die 

rijdt op groene 
stroom is het team 

nog sneller bij    

cliënten thuis. Een 

medewerker van het team: ‘We komen regelmatig bij 

mensen over de vloer in de omgeving van Grijps-

kerk. Soms zijn het flinke afstanden die we te over-
bruggen hebben. Een ‘groene’ auto helpt ons onze 

cliënten makkelijker te bereiken en zijn we snel 

dichtbij! De laadpaal die voor de vestiging van 

Woonzorgcentrum De Nieuwe Wierde staat, mag 

iedereen in het dorp met een elektrische auto      

gebruiken. We hebben een paal voor onze eigen   
auto en één voor mensen uit de buurt.’     NNCZ 

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

BEWEGEN VOOR OUDEREN 

Ook tijdens Corona 

Nu de bewoners van de aanleunwoningen bij de 

Nieuwe Wierde in Grijpskerk, vanwege de Corona-

maatregelen, niet meer naar buiten mogen, is     

bewegen een welkome en gezonde afwisseling. De 

fysiotherapeuten van de praktijk uit Grijpskerk  

hebben de afgelopen weken op donderdagmorgen 
voor de bewoners een oefenprogramma gemaakt en 

het met de bewoners samen gedaan. Staande op 

hun balkon kregen de bewoners vanaf de straat 

door de fysiotherapeuten oefeningen aangeboden 

die ze konden doen. Ze kregen de oefeningen ook in 
de bus zo dat ze de hele week ook zelf konden     

oefenen. De deelnemers waren en zijn enthousiast.   

Zolang de Corona ons in de greep houdt worden de 

oefeningen op donderdagmorgen gegeven.  

ONZE DORPSGENOOT 
Mw. F.v.d.Hoek-Medendorp (96)  

Geboren in Zuidlaren,  

woont sinds 1952 in       
Pieterzijl en vanaf 1982 in   

Grijpskerk. Als boerin,   

onderwijzeres en moeder 

van 7 kinderen, altijd     

betrokken geweest bij de 
dorpsgemeenschap         

Pieterzijl en Grijpskerk.  

Mw. van der Hoek:” In de 

beginjaren in Pieterzijl,   

waren er ook in Pieterzijl genoeg winkels voor je 

dagelijkse boodschappen. Met de komst van meer 
auto’s verdwenen de winkels. Het verenigingsleven 

was vooral in Grijpskerk. De ‘boerinnenbond’, 

sport en spel, daarvoor ging je naar Grijpskerk.”  

Ze deed ook veel vrijwilligerswerk, voor de      

werkgroep opvang asielzoekers, maar ook voor 

vrouwen-en ouderensoos. Ze ontving er een      
koninklijke onderscheiding voor. 

“Met veel plezier woon ik bijna 40 jaar in      

Grijpskerk en volg ik het dorpsgebeuren nog.      

Er is grote saamhorigheid. Huizen moeten er wel       

gebouwd worden, vooral ook voor jonge gezinnen 
en senioren. Voor de scholen goed, maar ook voor 

het bloeiend vrijwilligerswerk. Wat er bij de    

Nieuwe Wierde gebeurt (realisatie MFC) is     

prachtig. De  bibliotheek, het zwembad en een  

onderkomen voor onze jeugd is noodzaak. Ik hoop 

dat door het MFC er ook weer een soort van dorps-
café komt, want dat is een gemis! Ook de rol van 

het dorpsloket is van vitaal belang. Zij geven hulp 

dichtbij huis en dat is erg belangrijk.“ Tenslotte: 

“Jonge mensen moeten ook goed in Grijpskerk 

kunnen wonen en zich daarmee met het dorp ver-

binden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” 

WINNARES PRIJSVRAAG GEDICHT:  
Doetie Venema 

In de vorige Grijpsker-

ker hebben we u de 
vraag gesteld op welke 

plek in ons dorp iede-

re maand een nieuw 

gedicht wordt gepre-

senteerd. Uit de reac-
ties is gebleken dat 

veel mensen weten 

waar deze gedichten 

hangen. Iedereen die 

regelmatig een “rondje 

NAM doet” wordt elke 
maand verrast met een nieuw gedicht bij de oprit 

naar de boerderij van de familie Lesman. In de 

respons die we binnen kregen blijkt dat mensen 

dit niet alleen hebben opgemerkt, maar dat de  

gedichten ook zeer worden gewaardeerd. Uit de 

goede inzenders is Doetie Venema getrokken. Zij 
heeft inmiddels een poffert ontvangen. 

 

WANDELVIERDAAGSE 
In verband met de Corona crisis hebben we de  

wandelvierdaagse helaas voor onbepaalde tijd   

moeten uitstellen. Als deze later in het jaar alsnog 

wordt gehouden, hoort u van ons. Wandelsportcom-

missie Grijpskerk,  Sjoukje Hiemstra 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

BIBLIOTHEEK GESLOTEN, GEEN COMPUTER EN TOCH EEN BOEK LENEN?  
De bibliotheek is gesloten, maar er kunnen toch boeken   

worden geleend. De bibliotheek heeft hiervoor een werkwijze    

opgesteld die geheel voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. 

Zo blijven uitgeleende boeken eerst 72 uur in de kast staan 

voordat ze weer worden uitgeleend. Om in deze tijden van  
Corona toch een boek te kunnen lenen moet je wel beschik-

ken over een computer. Niet iedereen beschikt echter over een 

internetverbinding. Het Dorpsloket biedt daarom de mogelijkheid aan degenen die geen digitale middelen 

hebben om via hen een boek of boeken bij de bibliotheek aan te vragen. Ben je lid van de bibliotheek en 

wil je een boek lenen neem dan contact op met het Dorpsloket (06-16399367, nu alle dagen telefonisch 

bereikbaar). Van daaruit wordt de aanvraag en de bezorging geregeld. 

 

MAAK EEN TEKENING OVER CORONA EN WIN EEN PRIJS  
De school is dicht,  jij zit thuis en probeert je te vermaken. Allemaal      

vanwege Corona Misschien heb je wel een opa of oma waar je nu niet naar 

toe mag. Of misschien werkt jouw papa of mama wel in een ziekenhuis.  

Er zijn weinig mensen buiten, maar jij mag nog wel buiten spelen           

gelukkig! 
Je moet natuurlijk wel huiswerk maken voor school, maar wat doe je     

verder de hele dag? We zijn erg nieuwsgierig. 

Wil je daarover een tekening maken? Dat zouden we erg leuk vinden.  

De mooiste tekening maakt kans op een boekenbon van 25 euro bij     

boekhandel Hoekstra in Grijpskerk. We kiezen 1 winnaar uit alle inzendingen van kinderen t/m 7 jaar en        

1 winnaar uit de inzendingen van kinderen van 8 tot 12 jaar. Je kunt je tekening inleveren bij          
boekhandel Hoekstra tot 1 mei in de daarvoor bestemde doos. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd er 

op te zetten! De tekeningen staan een paar dagen in de etalage van boekhandel Hoekstra, zodat iedereen 

ze kan bewonderen!                                                                       

ZWEMBAD DE GRIFFIOEN EN DE CORONACRISIS    
Door de maatregelen die onze regering  heeft vastgesteld is de opening 

van het zwemseizoen voorlopig uitgesteld! We hopen 1 juni weer te 

kunnen starten maar dat is uiteraard volledig afhankelijk van de    

situatie op dat moment. Misschien is het mogelijk om toch nog eerder 

dan 1 juni open te gaan maar daar lijkt het op dit moment niet op. 
Kort voor het geplande begin van de mei vakantie (25 april) zal de   

regering opnieuw in een persconferentie de regels voor de volgende 

periode  bekend maken. Wellicht komt er dan meer duidelijkheid. De prijzen van de abonnementen en de     

zwemlessen worden uiteraard pas definitief vastgesteld zodra er meer bekend  is over opening en duur 

van het zwemseizoen! Mochten we op 1 juni open kunnen dan zullen de prijzen van de abonnementen 

vermoedelijk 20 tot 25% lager zijn. Wat de consequenties voor de zwemlessen zullen zijn door een korter 
zwemseizoen is nu nog niet duidelijk. Vermoedelijk zullen er geen turbo-lessen gegeven kunnen worden. 

Zodra er meer duidelijkheid is zal het zwembad via www.zwembadgrijpskerk.nl en op Facebook hierover 

informatie verstrekken.  

HET VERHAAL VAN DE VROUWENMARS (APRIL1945)  
In april 1945 zat in Kamp Westerbork een groep van 116 vrouwelijke politieke 

gevangenen op gesloten. Zij waren gearresteerd vanwege vermeende            

verzetsactiviteiten. Met de bevrijding in zicht werden deze vrouwen in de nacht 

van 11 op 12 april op een mars gestuurd met een groot aantal bewakers. 

Onderweg is een aantal paarden met wagens geconfisqueerd en werden     
boerderijknechten gedwongen mee te gaan als begeleider. Ze liepen via Assen 

naar Groningen en van daar door naar Visvliet. Daar werden ze op 14 april 

bevrijd. Deze mars is door meerdere vrouwen beschreven, waardoor de route 

bijna volledig te reconstrueren is. Daarnaast zijn acht overalls van de vrouwen 

bewaard gebleven. 

Niet alleen door de verhalen van de vrouwen achter de overalls te vertellen, 
wordt het verhaal van de vrouwenmars doorgegeven, er is ook een podcast  

beschikbaar. Zie ook op www.deverhalenvangroningen.nl  
Op de foto ziet u een impressie van de tentoonstelling over de vrouwenmars die 

is ingericht in De Nieuwe Wierde.  
HELAAS IS DEZE TENTOONSTELLING VANWEGE DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN GESLOTEN. 

http://www.zwembadgrijpskerk.nl
http://www.deverhalenvangroningen.nl
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informatie verstrekken.  

HET VERHAAL VAN DE VROUWENMARS (APRIL1945)  
In april 1945 zat in Kamp Westerbork een groep van 116 vrouwelijke politieke 

gevangenen op gesloten. Zij waren gearresteerd vanwege vermeende            

verzetsactiviteiten. Met de bevrijding in zicht werden deze vrouwen in de nacht 

van 11 op 12 april op een mars gestuurd met een groot aantal bewakers. 

Onderweg is een aantal paarden met wagens geconfisqueerd en werden     
boerderijknechten gedwongen mee te gaan als begeleider. Ze liepen via Assen 

naar Groningen en van daar door naar Visvliet. Daar werden ze op 14 april 

bevrijd. Deze mars is door meerdere vrouwen beschreven, waardoor de route 

bijna volledig te reconstrueren is. Daarnaast zijn acht overalls van de vrouwen 

bewaard gebleven. 

Niet alleen door de verhalen van de vrouwen achter de overalls te vertellen, 
wordt het verhaal van de vrouwenmars doorgegeven, er is ook een podcast  

beschikbaar. Zie ook op www.deverhalenvangroningen.nl  
Op de foto ziet u een impressie van de tentoonstelling over de vrouwenmars die 

is ingericht in De Nieuwe Wierde.  
HELAAS IS DEZE TENTOONSTELLING VANWEGE DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN GESLOTEN. 

http://www.zwembadgrijpskerk.nl
http://www.deverhalenvangroningen.nl


INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 18 mei 2020 bij het Dorpsloket of via                                

redactie@grijpskerkverbonden.nl. Wij zijn zoals op zoek naar activiteiten, nieuwe plannen en 

verrassende ideeën. Maar natuurlijk zijn alle andere berichten, foto’s en oproepen hartelijk wel-

kom. De redactie kort zo nodig de bijdragen in. De juni editie ligt in de week van 8 juni bij u op 

de mat. Vind u het lastig om te schrijven? Stuur ons de gegevens en wij maken het stukje. 

GEEN OUD PAPIER  
In verband met de uitbraak van het corona virus hebben ook wij maatregelen moeten treffen om       
verspreiding te voorkomen.  
Dat houdt in dat er tot nader bericht GEEN oud papier wordt opgehaald. Wij vinden het bijzonder       
vervelend deze maatregel te moeten nemen en hopen dat u het oud papier voor ons kunt bewaren.  
Zodra het weer mogelijk is komen wij het graag weer bij u ophalen. 

CMV Excelsior Grijpskerk 

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 Gezinscontributie: €  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. 

DORPSLOKET ‘VOOR ELKAAR’ IS ER VOOR U  Let op: Andere Openingstijden! 
Afgelopen jaar is er gelukkig zeer geregeld een beroep op het 
dorpsloket gedaan.  
In totaal zijn we 331 keer benaderd  voor allerlei zaken. Mei,       
september en oktober waren de drukste maanden. Al  met al     
kijken we met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Met 
een team van 13 mensen staan we ook in 2020 weer voor u klaar. 
Maar alles is  nu anders. We hebben fysiek onze deuren in De 
Nieuwe Wierde moeten sluiten.  Telefonisch en digitaal blijven we 
echter wel in de lucht.  
Zoals gebruikelijk kunnen mensen met een hulpvraag contact    
opnemen met het dorpsloket. We willen graag hulp en aandacht 
op afstand geven in deze moeilijke tijd. 

- Heeft u iemand nodig voor een boodschapje? Wij regelen het graag voor u. 
- Heeft u problemen met uw telefoon, laptop? De vrijwilligers van de digitale helpdesk staan paraat. 
- Uitleen van kleine hulpmiddelen, zoals elleboogkrukken gaat gewoon door. 
- Bezoekjes worden afgeraden of zijn verboden, gevolg is dat sommige mensen zeer veel alleen zijn.  
Bel ons gerust om een praatje te maken!! U kunt ons ook altijd een mailtje sturen.                          

Telefoon: 06 16 39 93 67  
Wanneer: Alle dagen (inclusief weekend) van 10.00—18.00 uur 
E-mail: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

BERICHT UIT DE NIEUWE WIERDE    
Hoe gaat het in De Nieuwe Wierde nu de deur gesloten om de bewoners tegen 

het coronavirus te beschermen? Reden om contact op te nemen met de     

leidinggevende Marga Euving. Marga geeft aan: “Gezien de omstandigheden 

gaat het goed. De zorgmedewerkers zetten zich voor meer dan 100% in.  

Langzamerhand worden er steeds meer activiteiten voor de bewoners        
georganiseerd, zoals ballon wapperen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook 

worden de mogelijkheden om contact te onderhouden met de familie en be-

kenden uitgebreid door de inzet van i-pads”.  

Mieneke Alting, de vrijwilligerscoördinator van De Nieuwe Wierde, vult verder 

aan: “We hebben de vrijdagmiddagborrelkar ingesteld, waarbij er een frisje, biertje of een advocaatje op 

de kamers worden  gebracht. Novatec komt met puzzels en De Vrienden van de Wierde hebben alle      
bewoners op wat lekkers getrakteerd”. Het grote aantal reacties en het aanbod van hulp vanuit het dorp 

wordt in De Nieuwe Wierde als hartverwarmend ervaren.    

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 2B 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

Deze dorpskrant is een      
uitgave van Dorpscoöperatie    
Grijpskerk Verbonden en   

verschijnt 6 keer per jaar. 

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:   

              Het is toch weer Lente!                        

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Dorpsgenoot 

Portret → pg. 2 
Bewegen voor 

Ouderen → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Winnares   

Gedicht → pg. 2                                                                                                                             
Groene Auto  

  NNCZ → pg. 2                                                                                                                             

BIJZONDERE TIJDEN, BIJZONDERE INITIATIEVEN 
In deze bijzondere tijden merken we ook als dorpscoöperatie dat 
veel mensen iets voor elkaar willen doen: “Als jullie horen van iemand 
die iets nodig heeft; ik wil wel helpen”. Dit betekent ook dat mensen 
die een handje hulp kunnen gebruiken of gewoon een praatje willen 
maken, zich zonder schroom bij het dorpsloket kunnen melden. Er 
zijn genoeg mensen beschikbaar. Ook de jeugd laat van zich horen. 
Zo ziet u hierboven op de foto kinderen die een straattekening      
maken, zodat de bewoners van De Nieuwe Wierde iets hebben om 
naar te kijken. We hopen dat we dit als dorp ook kunnen volhouden 
en dat we ook onze ondernemers niet vergeten. Zij proberen op     
allerlei manieren hun zaak draaiende te houden. Je moet er niet aan 
denken dat deze ook zouden moeten sluiten. Daarom deze keer een 
uitgave van De Grijpskerker in combinatie met De Noordwesthoek 
van drukkerij Hoekstra.                                    Bestuur Dorpscoöperatie 

 

 LET OP 

 

Tekenwedstrijd 

voor Kinderen     
 

Maak een tekening  

en  

win een prijs 

 

Zie verder → pg. 3                                                                                                                             

Foto: Halbe Bremer 


