
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 15 november 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 december editie ligt in de week van 7-12 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 17 oktober 2020 en 14 november 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 opzeg-
gen, stuur dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

SAMENSMELTING DORPSBELANGEN EN DORPSCOÖPERATIE:  
De leden laten hun stem horen  

Zoals eerder gemeld hebben de besturen van Dorpsbelangen en de Dorpsco-
öperatie de intentie uitgesproken om te fuseren. Inmiddels is die intentie omge-
zet in een besluit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de keuze voor de vor-
ming van een door de inwoners van Grijpskerk op democratische wijze gekozen 
Dorpsraad. Hoe, wanneer en de werkwijze vraagt uiteraard nog om een verdere 

invulling! Het besluit tot fusie willen de besturen graag ter accordering voorleggen aan hun le-
den. Beide organisaties wilden deze samensmelting al in het voorjaar in de Algemene Ledenver-
gaderingen (ALV) aan de orde stellen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Ook nu heeft 
deze crisis consequenties voor het al dan niet doorgaan van de ALV’s en het al dan niet bijwo-
nen daarvan. Daarom hebben beide besturen gemeend voor het fusiebesluit een alternatief te 
bedenken. Een alternatief, waarbij alle leden van DB en DC de mogelijkheid krijgen om over het 
fusiebesluit en de keuze voor het ‘model Dorpsraad’ te stemmen. Hoe dit z’n invulling krijgt? 
Daarvoor wordt u door beide organisaties binnen enkele weken geïnformeerd.  

                  Bestuur Vereniging Dorpsbelangen en Bestuur Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden 

ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSCOÖPERATIE  
Het bestuur van de Dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ is voornemens om op 
22 oktober een algemene ledenvergadering te houden. Deze vergadering stond 
in het voorjaar gepland, maar werd in verband met de corona-uitbraak afgezegd. 
Het blijft spannend of de bijeenkomst deze keer wel door kan gaan, want op dit 
moment is niet te overzien hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. We hopen 
echter dat de vergadering deze keer wel plaats kan vinden, want het bestuur gaat 

graag met de leden in gesprek. Uiteraard kan dit alleen als we hierbij alle corona voorschriften,  zoals 
vooraf aanmelden, de 1,5 meter in acht nemen, etc. in acht nemen. Binnenkort ontvangen de leden 
een uitnodiging voor deze vergadering.                                                                                        
                   Bestuur Dorpscoöperatie Grijpskerk 

HET DORPSLOKET IS OPEN!  
Iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) zijn we van 10-12 uur aanwezig in De Nieu-

we 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 af-

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

nemen, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Buiten hiervoor genoemde tij-

den kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar:                           

dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl  

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 5 

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/?
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Portret     → pg. 2 

Kaarsje Branden 

2 nov.    → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Zó kan het ook! 

Kussens   → pg. 3                                                                                                                             

MET DE HERFST KOMT ER EEN NIEUW BEGIN 
De herfst is meestal een tijd van gezelligheid. Gezellig bij de kachel en 
de kaarsjes aan. Maar nu voelt dat toch allemaal wat anders. Iets wat 
‘moet’ is snel benauwend. 
Gelukkig is er meer dan Corona. Het leven gaat door, het werken aan 
de toekomst gaat ook door. Binnenkort kunnen de leden van de Dorps-
coöperatie en Dorpsbelangen stemmen over samenvoeging van beide 
organisaties tot een Dorpsraad. In deze editie leest u hier meer over.  
Wij hopen dat veel leden hun stem laten horen en dat deze samenvoe-
ging ertoe leidt dat we gezamenlijk nog beter kunnen opkomen voor de 
belangen van Grijpskerk. Nieuwe rondes, nieuwe kansen! 

                                                                                             Redactie 

Lichtdorp en 

Lichtboom→ pg. 3                                                                                                                             

 

 Dorpsbelangen 

en  

Dorpscoöperatie 

doen een voorstel: 

Wat vindt U? 

 

Zie verder → pg. 4 



ONDERNEMER IN GRIJPSKERK:  
Vers in Grijpskerk   

Wij, Gerard en 

Rianne Beiboer, 
zijn nu al bijna 

vijf jaren de trot-

se eigenaren van 

Vers in Grijps-

kerk! Voor wie 
ons nog niet 

kent: we wonen 

sinds tien jaar 

in Grijpskerk, 

samen met onze vier dochters. Met veel plezier voor-

zien wij Grijpskerk en haar omgeving van verse pro-
ducten zoals groenten, fruit, kaas, salades en nog 

veel meer.  

We hebben vooruitstrevende ideeën, onder andere 

over streekproducten en het verduurzamen van de 

voedselketen. Zo hebben we bijvoorbeeld boerenkaas 

uit Oldehove toegevoegd aan ons assortiment en 
sinds een aantal weken verkopen we eieren afkomstig 

uit Grijpskerk zelf. Verder werken we mee aan het 

nieuwe voedselakkoord van de gemeente Westerkwar-

tier. Hiermee willen we lokale producenten een kans 

te geven om hun product in dezelfde regio af te zet-
ten.  

Daarnaast proberen we ons steentje bij te dragen aan 

het verminderen van voedselverspilling door mee te 

doen aan de app ‘’Too Good To Go’’. Grijpskerk is een 

gezellig dorp met veel mogelijkheden. Wij geloven dat 

we door creatief, innovatief en ondernemend te zijn, 
we de leefbaarheid van ons dorp kunnen behouden 

en vergroten.  

    Gerard en Rianne Beiboer 

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

COMITÉ ‘30 APRIL ANDERS’ 
Dankt de sponsoren 

De leden van comité "30 april 

anders" hopen dat de inwo-
ners van Grijpskerk afgelo-

pen Koningsdag toch een 

prachtige dag hebben gehad 

ondanks dat Koningsdag dit 

jaar i.v.m. het corona virus 
niet gevierd kon worden op 

de prachtige locatie "de Poel". 

Ieder jaar beginnen wij in 

september met de voorberei-

dingen en begin dit jaar 

stond er weer een mooi pro-
gramma klaar. Koningsdag in Grijpskerk vieren met 

diverse kinderactiviteiten en een muzikaal program-

ma kan alleen met gulle giften van onze sponsoren. 

Ieder jaar weer is de bereidheid van de sponsoren 

ontzettend groot en hierdoor kan het comité een fees-

telijk programma aanbieden. Graag willen we hier 
even de aandacht op vestigen en de sponsoren meer 

dan bedanken. We spreken onze hoop uit dat in 

2021 Koningsdag weer als vanouds gevierd kan wor-

den en zien u dan graag!                                                                    

    Comité ‘30 april anders’ 

WITTE KERK WORDT DORPSKERK 
Een kerk voor het hele dorp 

Direct nadat de witte (gele) 

kerk van de PKN overge-

gaan was naar de SOGK 

heeft de plaatselijke com-

missie zich gebogen over 
een nieuwe naam die recht 

doet aan de nieuwe positie 

van deze mooie kerk. We 

besloten tot de naam “Dorpskerk”; hoe kan het 

ook anders!! Wij hopen in andere tijden u leuke en 

inspirerende activiteiten aan te bieden in ons aller 
Dorpskerk. Voor aanvragen om de kerk en oude 

pastorie te huren: Bert Wagenaar. 

                                   Plaatselijke Commissie 

(Bestaande uit Tinus Jansma, Atze Landman, Oege Lesman. 
Bert Wagenaar en Marianne Wimmers)  

KAARSJE BRANDEN TER HERDENKING 
Op zondagmiddag 1 november 

Het jaar 2020 is op een bepaalde manier een bij-

zonder jaar. Veel zaken die eerder vanzelfsprekend 

waren zijn dat nu niet meer.  Misschien is er daar-

om dit jaar meer dan ooit behoefte om een overle-

den dierbare te herdenken, gedenken en vooral te 

waarderen. Daarom zal ook dit jaar de kerk aan 
het Kerkplein worden opengesteld voor degene die 

een kaarsje op wil steken en even stil wil staan bij 

een overleden dierbare. U bent van harte welkom! 

Wanneer:  Zondag 1 november  

                 tussen 15.00 en 17.00 uur 
Waar:  In de Dorpskerk,                            

          de kerk aan het Kerkplein                             

(Vanzelfsprekend zullen ook op deze herdenking de corona-
maatregelen worden nageleefd. Let daarom op de aanwijzin-
gen die ter plaatse worden gegeven.)  

                                          Werkgroep Kerk naar Buiten 

GASWINNING 
Nieuwe contactpersoon 
Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de 

gasopslag hier in Grijpskerk. Helaas is er nog 
steeds geen nieuws over het al dan niet leegpom-

pen ervan en over de toekomst van het complex. 

Wat wel nieuw is dat wij voor zaken betreffende de 

gasopslag een nieuw aanspreekpunt hebben in de 

persoon van Jochem Pennekamp 
(beleidsmedewerker duurzaamheid & aardgaswin-

ning). U kunt hem mailen op:  

jochem.pennekamp@westerkwartier.nl   
                                                     Redactie 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

 
 
 

KUSSENS VOOR EEN STEUNTJE IN DE RUG  
gemaakt door vrijwilligsters uit Grijpskerk en omstreken!   

De berg kussens die u op de foto ziet is ook enorme berg werk ge-
weest. Met heel veel liefde gemaakt door gedreven, creatieve dames 

uit Grijpskerk en de omliggende dorpen. Dit voor de bewoners van de 

Nieuwe Wierde. Geertje Venema en Johanna Marinus hebben de co-

ördinatie hiervan op zich genomen. Dit betekende dat ze de gehaakte 

vierkantjes, aan elkaar hebben gehaakt, binnen kussens hebben ge-

naaid, gevuld en tot mooie kussens hebben gemaakt. Ook zijn er kle-
den gehaakt. Deze zijn op de huiskamer groepen uitgedeeld. Meneer 

Ritzema kreeg het eerste kussen aangeboden en liet zien dat je dit 

kussen ook anders kunt gebruiken! (zie voorpagina) Al met al een 

zeer geslaagd gebeuren, de dames werden dan ook met een warm applaus bedankt!                                                   
                            Mieneke Alting, Vrijwilligers coördinator/Activiteiten begeleiding NNCZ 

EIGENWAARDIG OUD WORDEN IN GRIJPSKERK 
Uitslag enquete 

De projectgroep ‘eigenwaardig oud worden in 

Grijpskerk’ heeft ruim 5% van de mensen boven 
de 65 jaar in ons dorp geïnterviewd. Er is gevraagd 

naar welke (nieuwe) activiteiten zij graag zouden 

willen oppakken. Er zijn ruim vijftig verschillende 

activiteiten benoemd, van loopvoetbal tot het aan-

leren van een nieuwe taal en van mindfulness tot 

lid worden van een kookclub. De totale lijst is in te 
zien op de website van de dorpscoöperatie. Een 

kopie kan ook opgevraagd worden bij het Dorpsloket. Ook is gevraagd of men zaken mist. Het antwoord 

dat hierbij het vaakst werd gegeven was: informele ontmoetingsplekken. Uit alle antwoorden heeft de pro-

jectgroep vijf thema’s geclusterd. Deze zijn: 1.Fietsclub, 2.Informele ontmoetingsruimte, 3.Eet/kook/

bakclub, 4.Dorpsmoestuin/dierenweide bij de Nieuwe Wierde, 5.Gespreksgroep/lezing. 
Op 17 augustus hebben we met een deel van de geïnterviewde mensen een terugkoppelingsbijeenkomst 

gehouden. De uitkomsten zijn gepresenteerd en er is besproken hoe verder te gaan. Een aantal mensen 

wil met één van de thema’s aan de slag gaan. Er werd geopperd een bijeenkomst met ronde-tafel-

gesprekken te organiseren. Mensen kunnen dan bij de tafel van hun keuze aangeven dat zij zich bij dit 

thema willen aansluiten of vertellen welke ideeën voor uitwerking hebben. Dit voorstel gaat de project-

groep zeker oppakken zodra wij de mogelijkheid zien om die op een coronaveilige manier te organiseren. 
Verder bleek uit de inventarisatie naar het aanbod van organisaties dat lang niet alles wat in het dorp 

wordt georganiseerd ook bij iedereen bekend is. De projectgroep gaat hier een overzicht van maken en 

deze op de website van de Dorpscoöperatie presenteren.     

            Projectgroep Eigenwaardig Oud                                         

KLEINTJE LICHTWEEK GRIJPSKERK 
Een lichtdorp met een Kerstwensboom   

Het is nog niet zo ver, maar de kerst komt snel dichterbij, vandaar nu dit berichtje. In 

de periode van 19 t/m 30 december wil de Stichting Oosterkade Groep een Kleintje 
Lichtweek organiseren. Hierbij een oproep aan alle straten /buurtverenigingen en indi-

viduen om de straten/tuinen/huizen feestelijk te verlichten tijdens deze periode; zo 

maken wij ons dorp een lichtdorp. Hiermee willen we de saamhorigheid in het dorp 

vergroten. Iets wat in de donkere dagen voor kerst voor veel mensen nodig kan zijn. 

Wil je meedoen, geef dit dan door aan Stichting Oosterkade Groep via stichtingooster-
kadegroep@outlook.com of via tel. 06 10 73 01 10 (WhatsApp mag ook). Tijdens deze 

periode willen we op de Poel te Grijpskerk een Kerstwensboom plaatsen waar ieder 

een berichtje in kan hangen. Dit kan een berichtje zijn voor iemand die u de liefde wilt 

verklaren, maar ook iemand die u wilt bedanken. Ook iets dat u heeft aangegrepen of 

een grote wens verdient een plek in de boom. Voorzie uw bijdrage wel van een plastic 

laagje, zodat deze is beschermd tegen weer en wind. De verlichting van de boom zal zaterdag 19 december 
op een feestelijke manier worden ontstoken. Details daarover en over eventuele andere activiteiten volgen 

nog. Ideeën zijn welkom. We hopen dat de kerstwensboom, niet alleen zwaar wordt van de lichtjes, maar 

dat de boom uitgroeit tot een monument van betekenisvolle gebeurtenissen.                                      

             Stichting Oosterkade Groep                                                                                                      
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wordt georganiseerd ook bij iedereen bekend is. De projectgroep gaat hier een overzicht van maken en 

deze op de website van de Dorpscoöperatie presenteren.     

            Projectgroep Eigenwaardig Oud                                         

KLEINTJE LICHTWEEK GRIJPSKERK 
Een lichtdorp met een Kerstwensboom   

Het is nog niet zo ver, maar de kerst komt snel dichterbij, vandaar nu dit berichtje. In 

de periode van 19 t/m 30 december wil de Stichting Oosterkade Groep een Kleintje 
Lichtweek organiseren. Hierbij een oproep aan alle straten /buurtverenigingen en indi-

viduen om de straten/tuinen/huizen feestelijk te verlichten tijdens deze periode; zo 

maken wij ons dorp een lichtdorp. Hiermee willen we de saamhorigheid in het dorp 

vergroten. Iets wat in de donkere dagen voor kerst voor veel mensen nodig kan zijn. 

Wil je meedoen, geef dit dan door aan Stichting Oosterkade Groep via stichtingooster-
kadegroep@outlook.com of via tel. 06 10 73 01 10 (WhatsApp mag ook). Tijdens deze 

periode willen we op de Poel te Grijpskerk een Kerstwensboom plaatsen waar ieder 

een berichtje in kan hangen. Dit kan een berichtje zijn voor iemand die u de liefde wilt 

verklaren, maar ook iemand die u wilt bedanken. Ook iets dat u heeft aangegrepen of 

een grote wens verdient een plek in de boom. Voorzie uw bijdrage wel van een plastic 

laagje, zodat deze is beschermd tegen weer en wind. De verlichting van de boom zal zaterdag 19 december 
op een feestelijke manier worden ontstoken. Details daarover en over eventuele andere activiteiten volgen 

nog. Ideeën zijn welkom. We hopen dat de kerstwensboom, niet alleen zwaar wordt van de lichtjes, maar 

dat de boom uitgroeit tot een monument van betekenisvolle gebeurtenissen.                                      

             Stichting Oosterkade Groep                                                                                                      

mailto:jochem.pennekamp@westerkwartier.nl
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INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 15 november 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 december editie ligt in de week van 7-12 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 17 oktober 2020 en 14 november 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 opzeg-
gen, stuur dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

SAMENSMELTING DORPSBELANGEN EN DORPSCOÖPERATIE:  
De leden laten hun stem horen  

Zoals eerder gemeld hebben de besturen van Dorpsbelangen en de Dorpsco-
öperatie de intentie uitgesproken om te fuseren. Inmiddels is die intentie omge-
zet in een besluit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de keuze voor de vor-
ming van een door de inwoners van Grijpskerk op democratische wijze gekozen 
Dorpsraad. Hoe, wanneer en de werkwijze vraagt uiteraard nog om een verdere 

invulling! Het besluit tot fusie willen de besturen graag ter accordering voorleggen aan hun le-
den. Beide organisaties wilden deze samensmelting al in het voorjaar in de Algemene Ledenver-
gaderingen (ALV) aan de orde stellen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Ook nu heeft 
deze crisis consequenties voor het al dan niet doorgaan van de ALV’s en het al dan niet bijwo-
nen daarvan. Daarom hebben beide besturen gemeend voor het fusiebesluit een alternatief te 
bedenken. Een alternatief, waarbij alle leden van DB en DC de mogelijkheid krijgen om over het 
fusiebesluit en de keuze voor het ‘model Dorpsraad’ te stemmen. Hoe dit z’n invulling krijgt? 
Daarvoor wordt u door beide organisaties binnen enkele weken geïnformeerd.  

                  Bestuur Vereniging Dorpsbelangen en Bestuur Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden 

ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSCOÖPERATIE  
Het bestuur van de Dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ is voornemens om op 
22 oktober een algemene ledenvergadering te houden. Deze vergadering stond 
in het voorjaar gepland, maar werd in verband met de corona-uitbraak afgezegd. 
Het blijft spannend of de bijeenkomst deze keer wel door kan gaan, want op dit 
moment is niet te overzien hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. We hopen 
echter dat de vergadering deze keer wel plaats kan vinden, want het bestuur gaat 

graag met de leden in gesprek. Uiteraard kan dit alleen als we hierbij alle corona voorschriften,  zoals 
vooraf aanmelden, de 1,5 meter in acht nemen, etc. in acht nemen. Binnenkort ontvangen de leden 
een uitnodiging voor deze vergadering.                                                                                        
                   Bestuur Dorpscoöperatie Grijpskerk 

HET DORPSLOKET IS OPEN!  
Iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) zijn we van 10-12 uur aanwezig in De Nieu-

we 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 af-

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

nemen, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Buiten hiervoor genoemde tij-

den kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar:                           

dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl  

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 5 

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:   
ALV in aantocht! 

                                     → pg. 4 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Ondernemer 

Portret     → pg. 2 

Kaarsje Branden 

2 nov.    → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Zó kan het ook! 

Kussens   → pg. 3                                                                                                                             

MET DE HERFST KOMT ER EEN NIEUW BEGIN 
De herfst is meestal een tijd van gezelligheid. Gezellig bij de kachel en 
de kaarsjes aan. Maar nu voelt dat toch allemaal wat anders. Iets wat 
‘moet’ is snel benauwend. 
Gelukkig is er meer dan Corona. Het leven gaat door, het werken aan 
de toekomst gaat ook door. Binnenkort kunnen de leden van de Dorps-
coöperatie en Dorpsbelangen stemmen over samenvoeging van beide 
organisaties tot een Dorpsraad. In deze editie leest u hier meer over.  
Wij hopen dat veel leden hun stem laten horen en dat deze samenvoe-
ging ertoe leidt dat we gezamenlijk nog beter kunnen opkomen voor de 
belangen van Grijpskerk. Nieuwe rondes, nieuwe kansen! 

                                                                                             Redactie 

Lichtdorp en 

Lichtboom→ pg. 3                                                                                                                             

 

 Dorpsbelangen 

en  

Dorpscoöperatie 

doen een voorstel: 

Wat vindt U? 

 

Zie verder → pg. 4 


