
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 21 september 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 

welkom. De redactie kort zo nodig de bijdragen in. De oktober editie ligt in de week van 12-10 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 GRAAG OP! 
Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 

Zaterdagmorgen 22 augustus 2020 en 19 september 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’ 

OPMERKELIJK: Heeft u nog iets voor De Kast? 
Op het pleintje achter de voormalige doopsgezinde kerk staat een kast van gezoet gra-

niet. De Culturele Raad Grijpskerk is de opdrachtgever voor het maken van deze kast. 

Het ontwerp is van Gert Sennema en het is uitgevoerd door Steenhouwer de Vries uit       

Buitenpost. Het kunstwerk is eind 2001 onthuld naar aanleiding van het 500-jarig    

bestaan van het dorp. De vijf laden van de kast symboliseren de vijf eeuw geschiedenis 
van Grijpskerk. In het kunstwerk zit een gleuf waar iedereen persoonlijke boodschap-

pen kan achterlaten (geboortekaartjes, rouwbrieven, dagboekfragmenten, etc.). Op deze  

manier schrijven de dorpsbewoners mee aan de geschiedenis van het dorp.  

Gert Sennema: “De uil op de kast is een kerkuil. Het is een grijpvogel en staat zo      

symbool voor Grijpskerk. De uil staat ook in relatie met de haan op de kerk. De haan  

begroet de dag en de uil begroet de nacht”.  
Gert controleert regelmatig of de kast al vol is, want op het moment dat er niets meer 

bij kan wordt de inhoud geleegd.                                                                    Redactie                                                

HET GEMEENTEHUIS, Een historisch weetje 

Zeer waarschijnlijk kent u het oude gemeentehuis van Grijpskerk op de hoek van 

de Jonkerslaan en de Herestraat. Vroeger had Grijpskerk nog een ander gemeen-

tehuis heeft. De gemeenteraad vergaderde in hotel Vogelzang dat stond op de 

plaats van de RABOBank. Nu zit daar de sportschool “Sport Je Fit.” In 1886 von-

den de gemeenteraadsleden dat er een echt gemeentehuis moest komen. En in 
1887 werd dat gebouwd op de plek waar de oude openbare school stond. En dat 

was op de hoek van de Jonkerslaan en de Herestraat! Het bouwwerk staat er nog 

steeds en heeft in zijn bestaan diverse bestemmingen gehad. Sinds kort zijn er appartementen in geves-

tigd. Ruim 20 jaar later liet de gemeente Grijpskerk opnieuw een nieuw gemeentehuis bouwen, nu op de 

andere hoek. Dit gemeentehuis werd op 16 maart 1914 in gebruik genomen. In 1990 bij de gemeentelijke 

herindeling is het gebouw als gemeentehuis buiten gebruik gesteld.          Stichting Kluften en Waarden 

HET DORPSLOKET IS WEER OPEN! 
Het zijn verwarrende tijden: het coronavirus is nog niet verslagen, de verbouwing in de 

Nieuwe Wierde is nog niet afgerond zoals deze foto laat zien. 

- Het goede nieuws is dat het Dorpsloket fysiek weer open is.  

- Iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) zijn we van 10-12 uur weer aanwezig in De 

Nieuwe Wierde. Zoals altijd kunt u ons ook bellen naar nr. 06 16 39 93 67 
- We zitten voorin de hal om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk met gepaste afstand. 

- Twijfelt u of bepaalde dingen weer mogelijk zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen, 

dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. 

Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar: 

dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 4 

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 Dorpsloket is weer open! 
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Dorpsgenoot  

Portret     → pg. 2 

Ken uw dorp 

Raadsel   → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Ondernemen  

Nu              → pg. 3                                                                                                                             

KOMKOMMERTIJD? 
Als het echt komkommertijd zou zijn, dan hadden we niet veel te 

melden. Maar De Grijpskerker staat toch weer propvol. Niet met 
activiteiten, dat is waar. Wel met o.a. goed nieuws (opening 
MFC) en interessante ontwikkelingen in lopende projecten 

(Eigenwaardig Oud), interviews met 2 van onze dorpsgenoten, 
een oproep van de voedselbank enz. 

Wanneer u iets te melden heeft zoals bijzondere plannen, ideeën 
of interessante gebeurtenissen aarzel niet ons uw bijdrage te 
sturen. Wanneer u het lastig vindt om te schrijven, meld het ons 

en wij schrijven uw bijdrage.                                                                   

 

 MFC  

vanaf 

1 september 

open! 

 

Zie verder → pg. 2 

Eigenwaardig 

Oud           → pg. 3                                                                                                                             



ONZE DORPSGENOOT:  
Dirk Bijleveld 

Oké … geboren in het zie-

kenhuis te Groningen. Toch 
kunnen we oprecht zeggen 

dat Dirk een echte Grijps-

kerker is. Hij voelt zich thuis 

in Grijpskerk. Op zijn acht-

ste is Dirk begonnen met de 
opleiding bij Vita Nova 

Jeugdorkest van Grijpskerk. 

Mede hierdoor is hij op zijn 

achttiende bij het muziekkorps van de Marine be-

land en is ca. 18 maanden uitgezonden geweest als 

marinier naar Curaçao. Daar heeft hij nog een hob-
by gevonden, namelijk zeilen. Rond zijn dertigste 

heeft hij uiteindelijk het schildersbedrijf van zijn 

vader over genomen en is ook met zijn gezin in zijn 

ouderlijk huis aan de Molenstraat komen wonen. Al 

in zijn jeugd had Friesland een grote aantrekkings-

kracht. Het uitgaansleven vond veelal in Friesland 
plaats. Het is dan ook geen wonder dat hij daar zijn 

vrouw heeft getroffen. Volgens Dirk zijn alle voorzie-

ningen (nog) in het dorp aanwezig van winkels, vele 

sportfaciliteiten tot openbaar vervoer. Voordelen uit 

de tijd dat het dorp en omstreken nog onderdeel 
van de zelfstandige gemeente Grijpskerk waren. 

Dirk hoopt dat het dorp zich blijft ontwikkelen en 

mogelijkheden biedt voor starters en senioren.                                                                               

                                                                  Redactie 

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

RAADSEL 
Waar is dit?   

Hoe goed kent u Grijpskerk? 

Dit zijn beelden uit en rond Grijpskerk. Weet u waar 

deze foto’s zijn genomen? Kent u deze vier plekken, 
dan kunt u dit doorgeven aan de redactie:                                          

redactie@grijpskerkverbonden.nl.                           

U kunt de oplossing ook in een gesloten enveloppe 

inleveren bij het Dorpsloket.  

Onder de goede inzenders wordt een poffert verloot. 

                                                                 Redactie 

HET IS ZOVER:  
Het MFC gaat open! 

Misschien per 1 september open was het nieuws 

in de vorige uitgave van De Grijpskerker. Dat is nu 

definitief! 
De aannemer gaat ertegenaan om de ruimtes vol-

ledig klaar te maken voor gebruik van alle huur-

ders. De bibliotheek heeft dan nog tijd nodig om 

het zelf in te richten. 

Opening 

Wanneer de officiële opening plaats vindt is nog 
onduidelijk in verband met de corona maatrege-

len. Zodra hier meer zicht op is, dan brengen wij u 

daarvan op de hoogte. 

Vrijwilligers gezocht 

Nu het zover is zoeken wij er nog vrijwilligers bij 
die samen met de huidige vrijwilligers het MFC tot 

een succes te willen maken. Lijkt het u/jou leuk 

om in het MFC vrijwilliger te worden bij activitei-

ten tijdens zaal verhuur, maar ook in het Dorps-

plein als daar mensen vrij naar binnen lopen, 

neem dan contact op met Hilly Holtrop tel: 06 
42438289 voor meer informatie over de mogelijk-

heden. 

Dorpsplein 

Door de versoepeling van de corona maatregelen is 

het restaurant in het Dorsplein  inmiddels ook 
weer open. Wilt u eens gebruik maken 

van een lunch of warme maaltijd dan is 

reserveren een must. Dit kan in de och-

tenduren telefonisch via het nummer 

van de Wierde: 0594-212531       
   Bestuur MFC                                                  

DORPSBELANGEN (DB) EN DORPSCO-
ÖPERATIE (DC): Nu mét de namen! 

In de vorige Grijpskerker prominent aanwezig, 

maar dan zonder namen; dat kan natuurlijk niet. 
Van links naar rechts ziet u Ludo Abbink (DB),   

Bé Pelster (DC), Roelof Bosma (DC) en               

Johan Stevens (DB).                               Redactie 

 

1 2 

3 4 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

 

ONDERNEMEN IN GRIJPSKERK:  
Halbe Bremer  

Halbe is een geboren en getogen Grijpskerker. Altijd al technisch geïnteresseerd 

geweest. Nu inmiddels al 6,5 jaar eigenaar van een allround autobedrijf: onder-
houd en verkoop. De zaken gaan zó goed dat hij dringend toe is aan uitbreiding. 

Hij wil bouwen. Inmiddels ligt er een uitbreidingsplan van het bedrijventerrein 

bij de gemeente en provincie dat door meerdere ondernemers gezamenlijk is in-

gediend. Op onze vraag hoe het is om te ondernemen in Grijpskerk, gaat Halbe 

helemaal los: “Ondernemen in Grijpskerk is fantastisch maar om tot zo’n uit-
breiding te komen, moet je een heel traject doorlopen en daardoor ben ik met 

mijn neus op de feiten gedrukt wat betreft het beleid. Het bedrijf heeft een ruim-

te met een uitstraling nodig die recht doet aan de inhoud ervan, zodat je in één 

oogopslag kan zien wat het waard is. Zo is dat ook met Grijpskerk. Het ligt cen-

traal, is een uitstekende plek om je te vestigen als ondernemer en het is er goed wonen. We hebben uit-

stekende voorzieningen: 2 goede basisscholen, een prima middelbare school die uit z’n voegen barst, de 
winkels, prima gezondheidszorg, een zwembad en een treinstation en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Grijpskerk heeft wat al deze dingen betreft een belangrijke regionale functie voor de omliggende dorpen. 

Maar dat zie je niet terug in de uitstraling: kijk bijvoorbeeld naar de entree die is toch onder de maat. 

Maar ook: waarom komen we zelf niet beter op voor ons mooie dorp. Er zijn hier veel actieve groepen/

verenigingen. Ik zou zeggen: Laten we meer samenwerken en samen opkomen voor Grijpskerk. Samen 

achter de nieuwbouw staan voor het Lauwerscollege, voor nieuwbouw van woningen, uitbreiding van het 
bedrijventerrein en voor een nog betere bereikbaarheid. Zelf met elkaar initiatieven nemen en Grijpskerk 

op een manier op de kaart zetten die passend is bij een dorp dat zoveel mogelijkheden heeft.                                    

Want we wonen hier in een prachtig dorp!”                                                                                  Redactie                                                                      

VOEDSELBANK WESTERKWARTIER 
Juist nu: 

Vanuit de Voedselbank Westerkwartier zorgen wij er voor 

dat de mensen in onze gemeente die het even minder ge-
makkelijk hebben wekelijks een voedselpakker ontvan-

gen. Enerzijds hebben zij daardoor een zorg minder en 

anderzijds voorkomen we daarmee ook voedselverspilling. 

Ongeveer 130 gezinnen met zo’n 500 familieleden maken op dit moment gebruik van de voedselbank. De 

wekelijkse uitgifte vindt plaats in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarnaast zorgen we ervoor dat 
de kinderen van de gezinnen die gebruik maken van de voedselbank voor hun verjaardag een “Jarige Job 

pakket” krijgen en worden ze door Sinterklaas niet vergeten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

meer dan 100 vrijwilligers. We worden goed gesteund door particulieren, verenigingen, organisaties, ker-

ken, bedrijven en supermarkten met voedsel en geld om onze taak uit te kunnen voeren. In Grijpskerk 

kunnen bij Tjitske Iedema, Schans 2 en Jacob-Reinder Hielema, Besheerpolder 4 producten zoals Pan-

nenkoekmix, pakjes soep en margarine voor de pakketten van de voedselbank worden ingeleverd. Meer 
informatie op onze website www.voedselbankwesterkwartier.nl                                        Jan Oomkes 

EIGENWAARDIG OUD 
Interviews met 29 senioren 

Er wonen in Grijpskerk ruim 700 mensen van 65 jaar en ouder en het 

aantal stijgt. De projectgroep “Eigenwaardig oud in Grijpskerk” heeft 
de afgelopen weken 29 senioren geïnterviewd. Deze interviews stonden 

in het teken van vitaal ouder worden. Hoe zien de senioren in het dorp 

hun leven als zij op hoge leeftijd komen?  

In vroegere tijden ging men ervan uit dat ouderen ontzien moesten 

worden. Zij hadden een werkzaam leven achter de rug en mochten na 
hun pensionering van hun rust en vrije tijd genieten. Onderzoek heeft 

echter uitgewezen dat het goed is om tot hoge leeftijd heel actief te blij-

ven. Uiteraard als de gezondheid dit toelaat. Het gaat er dan niet al-

leen om lichamelijk fit te blijven en gezond te eten, maar het gaat er ook om actief te blijven op andere 

terreinen: meedoen en nieuwe contacten leggen, nieuwe dingen leren, een ander helpen, zingeving, crea-

tief bezig zijn, etc. 
De projectgroep probeert te achterhalen of Grijpskerk voldoende te bieden heeft aan de groeiende groep 

ouderen. Er is veel te doen in Grijpskerk, maar misschien hebben mensen wensen die kunnen leiden 

naar nieuwe activiteiten, ontmoetingsplekken, etc.? De uitkomsten van de interviews zijn door de project-

groep op 17 augustus in een bijeenkomst aan de groep geïnterviewden gepresenteerd.   

                                                                                                                 Projectgroep Eigenwaardig Oud 

mailto:redactie@grijpskerkverbonden.nl
http://www.voedselbankwesterkwartier.nl
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ouderen. Er is veel te doen in Grijpskerk, maar misschien hebben mensen wensen die kunnen leiden 

naar nieuwe activiteiten, ontmoetingsplekken, etc.? De uitkomsten van de interviews zijn door de project-

groep op 17 augustus in een bijeenkomst aan de groep geïnterviewden gepresenteerd.   

                                                                                                                 Projectgroep Eigenwaardig Oud 

mailto:redactie@grijpskerkverbonden.nl
http://www.voedselbankwesterkwartier.nl


INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 21 september 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 

welkom. De redactie kort zo nodig de bijdragen in. De oktober editie ligt in de week van 12-10 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 GRAAG OP! 
Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 

Zaterdagmorgen 22 augustus 2020 en 19 september 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’ 

OPMERKELIJK: Heeft u nog iets voor De Kast? 
Op het pleintje achter de voormalige doopsgezinde kerk staat een kast van gezoet gra-

niet. De Culturele Raad Grijpskerk is de opdrachtgever voor het maken van deze kast. 

Het ontwerp is van Gert Sennema en het is uitgevoerd door Steenhouwer de Vries uit       

Buitenpost. Het kunstwerk is eind 2001 onthuld naar aanleiding van het 500-jarig    

bestaan van het dorp. De vijf laden van de kast symboliseren de vijf eeuw geschiedenis 
van Grijpskerk. In het kunstwerk zit een gleuf waar iedereen persoonlijke boodschap-

pen kan achterlaten (geboortekaartjes, rouwbrieven, dagboekfragmenten, etc.). Op deze  

manier schrijven de dorpsbewoners mee aan de geschiedenis van het dorp.  

Gert Sennema: “De uil op de kast is een kerkuil. Het is een grijpvogel en staat zo      

symbool voor Grijpskerk. De uil staat ook in relatie met de haan op de kerk. De haan  

begroet de dag en de uil begroet de nacht”.  
Gert controleert regelmatig of de kast al vol is, want op het moment dat er niets meer 

bij kan wordt de inhoud geleegd.                                                                    Redactie                                                

HET GEMEENTEHUIS, Een historisch weetje 

Zeer waarschijnlijk kent u het oude gemeentehuis van Grijpskerk op de hoek van 

de Jonkerslaan en de Herestraat. Vroeger had Grijpskerk nog een ander gemeen-

tehuis heeft. De gemeenteraad vergaderde in hotel Vogelzang dat stond op de 

plaats van de RABOBank. Nu zit daar de sportschool “Sport Je Fit.” In 1886 von-

den de gemeenteraadsleden dat er een echt gemeentehuis moest komen. En in 
1887 werd dat gebouwd op de plek waar de oude openbare school stond. En dat 

was op de hoek van de Jonkerslaan en de Herestraat! Het bouwwerk staat er nog 

steeds en heeft in zijn bestaan diverse bestemmingen gehad. Sinds kort zijn er appartementen in geves-

tigd. Ruim 20 jaar later liet de gemeente Grijpskerk opnieuw een nieuw gemeentehuis bouwen, nu op de 

andere hoek. Dit gemeentehuis werd op 16 maart 1914 in gebruik genomen. In 1990 bij de gemeentelijke 

herindeling is het gebouw als gemeentehuis buiten gebruik gesteld.          Stichting Kluften en Waarden 

HET DORPSLOKET IS WEER OPEN! 
Het zijn verwarrende tijden: het coronavirus is nog niet verslagen, de verbouwing in de 

Nieuwe Wierde is nog niet afgerond zoals deze foto laat zien. 

- Het goede nieuws is dat het Dorpsloket fysiek weer open is.  

- Iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) zijn we van 10-12 uur weer aanwezig in De 

Nieuwe Wierde. Zoals altijd kunt u ons ook bellen naar nr. 06 16 39 93 67 
- We zitten voorin de hal om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk met gepaste afstand. 

- Twijfelt u of bepaalde dingen weer mogelijk zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen, 

dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. 

Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar: 

dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl 

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 4 

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 Dorpsloket is weer open! 

                                        → pg. 4 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Dorpsgenoot  

Portret     → pg. 2 

Ken uw dorp 

Raadsel   → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Ondernemen  

Nu              → pg. 3                                                                                                                             

KOMKOMMERTIJD? 
Als het echt komkommertijd zou zijn, dan hadden we niet veel te 

melden. Maar De Grijpskerker staat toch weer propvol. Niet met 
activiteiten, dat is waar. Wel met o.a. goed nieuws (opening 
MFC) en interessante ontwikkelingen in lopende projecten 

(Eigenwaardig Oud), interviews met 2 van onze dorpsgenoten, 
een oproep van de voedselbank enz. 

Wanneer u iets te melden heeft zoals bijzondere plannen, ideeën 
of interessante gebeurtenissen aarzel niet ons uw bijdrage te 
sturen. Wanneer u het lastig vindt om te schrijven, meld het ons 

en wij schrijven uw bijdrage.                                                                   

 

 MFC  

vanaf 

1 september 

open! 

 

Zie verder → pg. 2 

Eigenwaardig 

Oud           → pg. 3                                                                                                                             


