
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 18 juli 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. 

WIJ HALEN UW OUD PAPIER WEER OP! 
Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 

Zaterdagmorgen 13 juni 2020 en 11 juli 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 ver-

eniging. 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 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. 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

HET LAUWERS COLLEGE IN GRIJPSKERK BARST UIT ZIJN VOEGEN   
Het aantal leerlingen van het Lauwers College in Grijpskerk groeit al een aantal jaren 
sterk. Waar er de laatse jaren ieder jaar een instroom van 70 leerlingen gebruikelijk 

was, staat de teller voor dit jaar al op 101. De school heeft ruimte voor zo’n 180 leer-

lingen. Het aantal leerlingen is echter 320. Het is duidelijk dat uitbreiding van groot 

belang is voor de school. Op de plek zelf, aan de Reitsema Burchtstraat, kan de school 

letterlijk geen kant op. De school heeft dan ook bij de gemeente Westerkwartier de wens voor nieuwbouw 

bij het station neergelegd. De besluitvorming hierover kan nog wel een tijd duren. Daarom worden er voor 
het komende schooljaar waarschijnlijk  eerst vier noodlokalen bij het station neergezet. Waar komt deze 

populariteit voor het Lauwers college vandaan? Sjoerd de Jong, directeur: “Binnen de school zijn wij be-

gonnen met gepersonaliseerd onderwijs (GO). Hierdoor krijgen leerlingen  onderwijs op maat. Ouders en 

leerlingen zijn hier heel tevreden over”. Meer informatie hierover is te vinden: www.lauwerscollege.nl,   

onder het linkje GO. 

GEMEENTE WESTERKWARTIER: “MÉÉR NIEUWBOUW IN GRIJPSKERK” 

In Grijpskerk zijn in de afgelopen jaren weinig nieuwe woningen gebouwd. Het heeft even ge-
duurd, maar op 22 april is het nieuwe bestemmingsplan ‘Grijpskerk Uitbreiding Oost’ vastge-

steld. De locatie ligt aan de oostzijde van Grijpskerk tussen de Groningerstraatweg en de rond-

weg. Ontwikkelaar Kroonsfeld heeft hier een terrein gekocht ter grootte van circa 1,7 ha. In 

overleg met de gemeente is hiervoor een 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 openbare gebied over aan de gemeente. De ge-
meente is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling en ziet deze zeker niet als eindstation voor het dorp. 

De gemeente is namelijk bezig met een nieuwe woonvisie, waarbij voor Grijpskerk verdere nieuwbouw-

ruimte is meegenomen voor de toekomst. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Grijpskerk is strategisch 

gelegen aan de as Groningen - Leeuwarden. Graag gaan we met u op zoek naar een verdere impuls 

van Grijpskerk, zowel qua infrastructuur, woningbouw als ontwikkeling van het bedrijventerrein.”  

                                                                                                Niels Scholtens, leefbaarheidsadviseur 

DE VRIENDEN VAN DE NIEUWE WIERDE ZOEKEN DONATEURS 

In oktober 1988 is de Stichting “Vrienden van de Wierde” opgericht. De Stichting heeft tot doel om met 
behulp van donaties iets extra’s voor de bewoners van het verzorgingscentrum “De Nieuwe Wierde” te 

doen. Ook dit jaar heeft de Stichting de bewoners van De Nieuwe Wierde niet vergeten. Ook in Coronatijd 

willen activiteiten aanbieden. Om dit in de toekomst ook te kunnen blijven doen zijn wij afhankelijk van 

onze donateurs. Voor bestaande donateurs, onze hartelijke dank voor uw jaarlijkse donatie, zonder u is 

dit niet mogelijk. Wilt u ook donateur worden van de Stichting Vrienden van de Wierde? Geef dan uw 

gegevens door aan een van onderstaande bestuursleden , die u vervolgens een aanmeldingsformulier toe-

stuurt.  Het donatiebedrag is minimaal € 5 per jaar. Melle Koopmans, voorzitter, tel. nr. 0594 21 29 29  

Matty Wierstra-van der Ploeg,  secretaris, tel. nr. 0594 21 28 99  Aleida Riemersma-van Houten, penning-

meester, tel. nr. 0594 21 28 28 
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Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

Deze dorpskrant is een      
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SAMEN STA JE STERK 
Nu Grijpskerk onderdeel geworden is van een veel grotere gemeente 
(eerst 1 van de 7 dorpen, nu 1 van 41 dorpen) is het nog belangrijker 
geworden om slagvaardig voor de belangen van ons dorp op te komen. 
Nog meer dan in het verleden is het van belang om op te komen voor  
de wensen en voornemens van de inwoners van Grijpskerk. We willen 
voor nu, maar ook in de toekomst een leefbaar Grijpskerk. Met het op-
stellen van het Dorpsmanifest is daar een eerste invulling aan gegeven.  

De vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk en de stichting Dorpscoöpera-
tie Grijpskerk Verbonden hebben vorig jaar met hun leden het voorne-
men van samenvoeging besproken. Beide organisaties komen immers 
op hun eigen manier op voor de belangen van ons dorp. Er vindt daar-
om ook regelmatig afstemming met elkaar plaats, maar beide partijen 
willen slagvaardiger optreden door de krachten te bundelen. 

                                                                                 Zie verder → pg. 3 
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DE HELSE TOCHT:  
van Westerbork naar Grijpskerk 

In de vorige 

editie stond 
een stuk over 

de vrouwen-

mars. Hierover 

is nog veel 

meer te vertel-
len. Grijpskerk 

is in 1945 

op15 april  be-

vrijd. In1995 

werd daarom op deze dag veel activiteiten georgani-

seerd die in het teken van de bevrijding stonden. In 
een bijzondere expositie in de molen werd ook aan-

dacht besteed aan de helse tocht van 116 verzets-

strijdsters. Zij werden door de Duitsers van Wester-

bork naar Grijpskerk werden gedreven. Naar aanlei-

ding van deze expositie is het initiatief geboren om 

een reünie voor deze heldinnen te organiseren. Er 
bleken nog ruim twintig van de vrouwen in leven te 

zijn. 0p 20 mei 1995 is in De Wingerd deze reünie 

gehouden. Het werd een emotionele dag voor de 

vrouwen en hun partners. Een ingrijpend verslag 

van deze vrouwenmars vindt u op:                  
www.grijpskerkverbonden.nl/vrouwenmars. U kunt 

op verzoek ook een gedrukte versie ontvangen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met het       

dorpsloket: 06 16 39 93 67                      

                                                       Bindert Helder  

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

 SPORT JE FIT 
Ondernemen in Corona tijd 

Het heeft vooral 

een beroep ge-
daan op onze 

creativiteit. Met 

Sport Je Fit 

stellen we al 

jaren het per-
soonlijke aspect 

voorop. Ook in 

deze periode, 

nu de sportschool nog steeds op slot zit, hebben 

we die lijn kunnen doortrekken. Dat is iets waar ik 

trots op ben, want we moesten echt even uit een 
ander vaatje tappen. We namen ineens sportvi-

deo’s op, schreven persoonlijke thuissportsche-

ma’s uit, organiseerden activiteiten die wél konden 

en toen was daar half mei de ‘geboorte’ van onze 

buitensportschool. We hebben vrijwel alle activitei-

ten naar buiten gehaald. Op sommige avonden 
zijn ze in de natuur aan het yoga ’en, vindt tegelij-

kertijd een spinningles plaats en hangt men in de 

gewichten bij onze buitenfitness. Het brengt een 

nieuwe dynamiek met zich mee. Daar krijg ik niet 

alleen energie van, alle leden duidelijk ook. En als 
er toch een periode is die het belang van gezond 

zijn onderstreept, dan is het nu wel”. 

                          We horen graag van jullie, Marcel 

ONZE DORPSGENOOT:  
Mariët Tefi 

Vanaf haar vierde tot haar 

studietijd woonde Mariët in 
Grijpskerk. VerhuisD in 

haar studietijd, maar na 

Groningen en Heerenveen, 

toch na een aantal jaren 

weer voor Grijpskerk geko-
zen. Het is een aantrekke-

lijk dorp met goede voorzie-

ningen. En het ligt aan het 

spoor, waardoor je makke-

lijk met het openbaar vervoer kunt reizen. Mariet 

zet zich voor verschillende zaken in het dorp in. Zo 
is zij secretaris van de stichting MFC Grijpskerk in 

de Nieuwe Wierde en bestuurslid van de stichting 

Grijpskerk Gezellig. Deze laatste kennen we o.a. 

van het festival Summerstrike, de ouderenbingo 

en de Oud & Nieuwfeesten. Ook hebben zij ervoor 

gezorgd dat er een fietscrossbaan in ons dorp is. 
Bij deze activiteiten wordt vaak de Foodtruck inge-

zet. Dit is nog maar een greep van de activiteiten 

waarbij Mariet actief is. Hoe kan zij dit allemaal 

met haar baan en het cateringbedrijf combineren? 

Mariët: “Ik vind het belangrijk om me maatschap-
pelijk in te zetten voor het dorp Grijpskerk en haar 

bewoners. Leuke, gezellige activiteiten vergroten de 

leefbaarheid van ons dorp. Graag activiteiten in 

combinatie met eten, want dit verbindt mensen 

met elkaar”. 

 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

NIEUWBOUW MFC EN CORONA 
De maatregelen die door de corona-crisis genomen moesten worden betekenden niet alleen 

dat de deuren op slot gingen maar hadden ook als gevolg dat de bouw nagenoeg stil kwam te 

liggen. Gelukkig is na enige tijd in goed overleg met alle partijen de bouw weer beperkt opge-

pakt waardoor de nieuwe zaal en de ruimte achter de voormalige balie zo goed als klaar zijn. 

We hopen natuurlijk allemaal dat de versoepeling van de regels positief uit zal pakken en 
dan zouden we als alles goed verloopt misschien per 1 september weer kunnen gaan draaien.  

Uiteraard zal dat dan wel moeten gebeuren met in achtneming van de regels van het RIVM. 

Ook de 1,5 meter samenleving blijft van kracht zolang er nog geen vaccin beschikbaar is.  

Wanneer de feestelijke heropening gaat plaats vinden is afhankelijk van de ontwikkeling en de verdere 

versoepeling van de corona maatregelen. 
We houden u op de hoogte.                                                                                                  Bestuur MFC 

 

UITSLAG TEKENWEDSTRIJD  
Bijzondere tijden vragen om bijzondere dingen. Wat doe je zoal in corona-

tijd? Hoe beleef je deze weken? We vroegen dit aan kinderen om dit op een 

creatieve manier dit weer te geven. De tekeningen die binnenkwamen gaven 

soms de onzekerheid weer, soms de verveling, het gemis van schoolvriend-

jes, vriendinnetjes. Maar wat overheerste waren de tekeningen met dingen 
die ze wel konden doen. Gezellig met pappa en mamma spelletjes doen,  

spelen met je broertje of zusje. Nina van der Veen en Boaz Veenstra zijn de 

trotse winnaars gewonnen en hebben vrijdag 8 mei hun prijs, een boeken-

bon van 25 euro, in ontvangst genomen. Nina miste school, vriendinnen en 

volleybaltraining, maar heeft veel gespeeld op de nieuwe trampoline en dit 

als inspiratie gebruikt voor haar tekening. Boaz heeft zijn hobby ”freerunning” uitgebeeld. Voor de coro-
natijd had hij freerunles in de gymzaal, maar deze sport kun je ook heel goed buiten blijven oefenen.  

Verder heeft hij veel gelezen. Gefeliciteerd met jullie prijs en alle kinderen bedankt voor het insturen van 

jullie mooie tekeningen.                                                                                    Bestuur Dorpscoöperatie 

ZWEMBAD DE GRIFFIOEN IS WEER OPEN 

Wij gingen dinsdag 2 juni toch weer open. Helaas met veel beperkingen. Zo zal er al-

leen ruimte zijn voor  vrij zwemmen voor de jeugd tot en met 12 jaar. Alle oudere ge-

bruikers zullen het moeten doen met banenzwemmen via een reserveringssysteem. 

Gelukkig kunnen we ook dit jaar wel zwemlessen aanbieden en is er ook ruimte voor 

schoolzwemmen. Door deze beperkingen zullen de inkomsten lager zijn en doordat we meer inzet van 
personeel nodig zullen hebben hogere kosten waardoor we financieel naar verwachting een moeilijk jaar 

zullen krijgen maar omdat we vinden dat het zwembad een belangrijke maatschappelijke en sociale func-

tie heeft in onze gemeenschap hebben we besloten toch open te gaan. 

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

informatie verstrekken.                                                                             Bestuur Zwembad De Griffioen 

SAMEN STA JE STERK - vervolg voorpagina  
De besturen van Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie heb-

ben de intentie uitgesproken om te fuseren, waarbij de 

wijze waarop verder moet worden uitgezocht. Daarom heb-

ben zij een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen 

die de intentie tot samenwerking uitwerkt. Hoewel de 
exacte invulling en structuur nog niet geheel duidelijk is, 

is door de werkgroep wel nagedacht over de mogelijkhe-

den. Zij zijn daarbij enthousiast geworden voor het model 

van een Dorpsraad. Deze nieuw te verkiezen Dorpsraad 

behartigt de belangen van iedereen en is hét aanspreekpunt voor instanties en inwoners. Daarbij zou het 

kunnen dat zo’n dorpsvertegenwoordiging beschikt over een budget om samen met betrokken partijen te 
kijken naar duurzame initiatieven om ons dorp leefbaar te houden. Dat zou kunnen betekenen dat iedere 

inwoner daarmee een eigen rol kan spelen in een gezond Grijpskerk. Het voorstel tot “samensmelting” 

van de beide organisaties stond dit voorjaar op de agenda van de algemene ledenvergadering van beide 

organisaties. Helaas moesten deze vergaderingen door de coronacrisis worden afgelast. Beide besturen 

willen echter graag zo snel mogelijk dit model aan hun leden voorleggen. Hoewel e.e.a. afhangt van de 
ontwikkelingen rondom Corona, streven wij allebei ernaar om dit in het tweede deel van dit jaar te doen. 

Dan moet blijken wat de vervolgstappen zijn en in welk tempo deze stappen genomen gaan worden. 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen? Neem dan contact op met een van de voorzitters van Vereniging 

Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden, Johan Stevens of Joke Kraakman.  

http://www.zwembadgrijpskerk.nl
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ben zij een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen 

die de intentie tot samenwerking uitwerkt. Hoewel de 
exacte invulling en structuur nog niet geheel duidelijk is, 

is door de werkgroep wel nagedacht over de mogelijkhe-

den. Zij zijn daarbij enthousiast geworden voor het model 

van een Dorpsraad. Deze nieuw te verkiezen Dorpsraad 

behartigt de belangen van iedereen en is hét aanspreekpunt voor instanties en inwoners. Daarbij zou het 

kunnen dat zo’n dorpsvertegenwoordiging beschikt over een budget om samen met betrokken partijen te 
kijken naar duurzame initiatieven om ons dorp leefbaar te houden. Dat zou kunnen betekenen dat iedere 

inwoner daarmee een eigen rol kan spelen in een gezond Grijpskerk. Het voorstel tot “samensmelting” 

van de beide organisaties stond dit voorjaar op de agenda van de algemene ledenvergadering van beide 

organisaties. Helaas moesten deze vergaderingen door de coronacrisis worden afgelast. Beide besturen 

willen echter graag zo snel mogelijk dit model aan hun leden voorleggen. Hoewel e.e.a. afhangt van de 
ontwikkelingen rondom Corona, streven wij allebei ernaar om dit in het tweede deel van dit jaar te doen. 

Dan moet blijken wat de vervolgstappen zijn en in welk tempo deze stappen genomen gaan worden. 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen? Neem dan contact op met een van de voorzitters van Vereniging 

Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden, Johan Stevens of Joke Kraakman.  

http://www.zwembadgrijpskerk.nl


INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 18 juli 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. 

WIJ HALEN UW OUD PAPIER WEER OP! 
Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 

Zaterdagmorgen 13 juni 2020 en 11 juli 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 ver-

eniging. 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 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. 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

HET LAUWERS COLLEGE IN GRIJPSKERK BARST UIT ZIJN VOEGEN   
Het aantal leerlingen van het Lauwers College in Grijpskerk groeit al een aantal jaren 
sterk. Waar er de laatse jaren ieder jaar een instroom van 70 leerlingen gebruikelijk 

was, staat de teller voor dit jaar al op 101. De school heeft ruimte voor zo’n 180 leer-

lingen. Het aantal leerlingen is echter 320. Het is duidelijk dat uitbreiding van groot 

belang is voor de school. Op de plek zelf, aan de Reitsema Burchtstraat, kan de school 

letterlijk geen kant op. De school heeft dan ook bij de gemeente Westerkwartier de wens voor nieuwbouw 

bij het station neergelegd. De besluitvorming hierover kan nog wel een tijd duren. Daarom worden er voor 
het komende schooljaar waarschijnlijk  eerst vier noodlokalen bij het station neergezet. Waar komt deze 

populariteit voor het Lauwers college vandaan? Sjoerd de Jong, directeur: “Binnen de school zijn wij be-

gonnen met gepersonaliseerd onderwijs (GO). Hierdoor krijgen leerlingen  onderwijs op maat. Ouders en 

leerlingen zijn hier heel tevreden over”. Meer informatie hierover is te vinden: www.lauwerscollege.nl,   

onder het linkje GO. 

GEMEENTE WESTERKWARTIER: “MÉÉR NIEUWBOUW IN GRIJPSKERK” 

In Grijpskerk zijn in de afgelopen jaren weinig nieuwe woningen gebouwd. Het heeft even ge-
duurd, maar op 22 april is het nieuwe bestemmingsplan ‘Grijpskerk Uitbreiding Oost’ vastge-

steld. De locatie ligt aan de oostzijde van Grijpskerk tussen de Groningerstraatweg en de rond-

weg. Ontwikkelaar Kroonsfeld heeft hier een terrein gekocht ter grootte van circa 1,7 ha. In 

overleg met de gemeente is hiervoor een 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 openbare gebied over aan de gemeente. De ge-
meente is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling en ziet deze zeker niet als eindstation voor het dorp. 

De gemeente is namelijk bezig met een nieuwe woonvisie, waarbij voor Grijpskerk verdere nieuwbouw-

ruimte is meegenomen voor de toekomst. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Grijpskerk is strategisch 

gelegen aan de as Groningen - Leeuwarden. Graag gaan we met u op zoek naar een verdere impuls 

van Grijpskerk, zowel qua infrastructuur, woningbouw als ontwikkeling van het bedrijventerrein.”  

                                                                                                Niels Scholtens, leefbaarheidsadviseur 

DE VRIENDEN VAN DE NIEUWE WIERDE ZOEKEN DONATEURS 

In oktober 1988 is de Stichting “Vrienden van de Wierde” opgericht. De Stichting heeft tot doel om met 
behulp van donaties iets extra’s voor de bewoners van het verzorgingscentrum “De Nieuwe Wierde” te 

doen. Ook dit jaar heeft de Stichting de bewoners van De Nieuwe Wierde niet vergeten. Ook in Coronatijd 

willen activiteiten aanbieden. Om dit in de toekomst ook te kunnen blijven doen zijn wij afhankelijk van 

onze donateurs. Voor bestaande donateurs, onze hartelijke dank voor uw jaarlijkse donatie, zonder u is 

dit niet mogelijk. Wilt u ook donateur worden van de Stichting Vrienden van de Wierde? Geef dan uw 

gegevens door aan een van onderstaande bestuursleden , die u vervolgens een aanmeldingsformulier toe-

stuurt.  Het donatiebedrag is minimaal € 5 per jaar. Melle Koopmans, voorzitter, tel. nr. 0594 21 29 29  

Matty Wierstra-van der Ploeg,  secretaris, tel. nr. 0594 21 28 99  Aleida Riemersma-van Houten, penning-

meester, tel. nr. 0594 21 28 28 

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 3 

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:   
Alweer: WONEN 
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portret → pg. 2 

Tekenwedstrijd 

Winnaars→ pg. 3                                                                                                                                                                                                                                          
Nieuwbouw 

MFC→ pg. 3                                                                                                                             

SAMEN STA JE STERK 
Nu Grijpskerk onderdeel geworden is van een veel grotere gemeente 
(eerst 1 van de 7 dorpen, nu 1 van 41 dorpen) is het nog belangrijker 
geworden om slagvaardig voor de belangen van ons dorp op te komen. 
Nog meer dan in het verleden is het van belang om op te komen voor  
de wensen en voornemens van de inwoners van Grijpskerk. We willen 
voor nu, maar ook in de toekomst een leefbaar Grijpskerk. Met het op-
stellen van het Dorpsmanifest is daar een eerste invulling aan gegeven.  

De vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk en de stichting Dorpscoöpera-
tie Grijpskerk Verbonden hebben vorig jaar met hun leden het voorne-
men van samenvoeging besproken. Beide organisaties komen immers 
op hun eigen manier op voor de belangen van ons dorp. Er vindt daar-
om ook regelmatig afstemming met elkaar plaats, maar beide partijen 
willen slagvaardiger optreden door de krachten te bundelen. 

                                                                                 Zie verder → pg. 3 

  
 

Met het begin 

van de zomer, 

komt ook het 

leven weer op 

gang! 

Nieuwbouw 

Wonen→ pg. 4                                                                                                                             

http://www.lauwerscollege.nl

