
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 17 januari 2021 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. In februari ligt de volgende editie bij u op de mat. 

Vindt 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 12 december 2020 en 16 januari 2021 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’ 

ONTWIKKELING FUSIE DORPSSBELANGEN EN DORPSCOOPERATIE  
In de vorige ‘Grijpskerker’ heeft u al kunnen lezen dat de besturen van Dorpsbelangen 
en de Dorpscoöperatie het besluit hebben genomen met elkaar te gaan fuseren, 
waarbij de intentie is uitgesproken om uiteindelijk tot een ‘moderne Dorpsraad’ te ko-
men. Graag willen beide besturen dit besluit voorleggen aan haar leden en met de le-
den hierover van gedachten wisselen. De leden hebben tenslotte het laatste woord! 

Ook hier brengt Covid-19 echter de nodige hobbels met zich mee. Fysiek is het niet mogelijk om met 
een groot aantal mensen te vergaderen en door de verscherpte maatregelen is ook de voorbereiding 
van een alternatief in het geding gekomen. Ingezette ideeën en voorbereidingen om de leden op een 
creatieve wijze te informeren én instemming van de leden te verkrijgen, kunnen op dit moment on-
voldoende worden uitgewerkt. Zodra het echter mogelijk en verantwoord is zullen de besturen de 
leden en het dorp informeren. Kortom, nog even geduld!                             Bestuur Dorpscoöperatie 

ALV DORPSCOÖPERATIE 
Leden dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ gaan digitaal akkoord 

Zoals al min of meer werd gevreesd moest het bestuur van de Dorpscoöperatie ook 
haar tweede poging om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) fysiek te hou-
den afblazen als gevolg van strengere corona-maatregelen. Conform de statuten moet 
echter elk jaar een ALV worden gehouden. Zo moet o.m. de jaarrekening door de leden 

worden vastgesteld en vindt (her)verkiezing van bestuursleden plaats. Verder wordt op zo’n moment 
met de leden van gedachten gewisseld over de plannen van het bestuur voor het komende jaar en 
de koers die men wil varen. Om toch de leden te informeren en om tot bepaalde besluitvorming te 
komen werd een creatieve oplossing gevonden. Alle leden ontvingen een brief (per mail of fysiek) 
waarin gevraagd werd akkoord te gaan met het jaarverslag 2019 en de (her)verkiezing van een twee-
tal bestuursleden; daarnaast zijn een aantal stukken ter informatie aangeleverd. Alle stukken waren 
beschikbaar op de website van de dorpscoöperatie. Reacties waren mogelijk tot 7 november jl.  In-
middels heeft het bestuur geconstateerd dat de leden unaniem akkoord zijn met de gedane voor-
stellen. Het bestuur is haar leden dan ook zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat er in het bestuur 
is. Wij hopen dat in 2021 de contacten weer op een normale wijze kunnen plaatsvinden.                                                
             Bestuur Dorpscoöperatie 

HET DORPSLOKET IS BEREIKBAAR!  
Iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) kunt u ons zoals altijd bellen tussen 10-12 uur 

op tel nr. 06 16 39 93 67. Afhankelijk van de Corona maatregelen zijn we op die tijd ook 

aanwezig in De Nieuwe Wierde. Natuurlijk met gepaste afstand. Twijfelt u of bepaalde din-

gen weer mogelijk zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen, dan zoeken we gezamenlijk 

naar een oplossing. Buiten hiervoor genoemde tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail 

sturen naar: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl  

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 6 

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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Ondernemer 

Portret     → pg. 2 

Dorpsgenoot 

Portret     → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Bewust Wonen 

Wedstrijd → pg. 3                                                                                                                             

GOEDE WENSEN VOOR VREEMDE TIJDEN 
Pas als iets er niet meer is, merk je wat je mist. Dat geldt zeker voor 
wat ‘het oude normaal’ wordt genoemd: de gewone vanzelfsprekende 
manier van met elkaar omgaan. Gastvrij de deur openen is er niet 
meer bij: we moeten tellen….Rekenen: Bah! 
Graag hadden we afgelopen jaar bijeenkomsten georganiseerd om el-
kaar te ontmoeten, bij te praten, te inspireren. Helaas kon het niet. 
Veel van onze initiatieven hebben we moeten uitstellen. Gelukkig 
schijnt er licht aan het eind van de tunnel.  
Wij hebben goede hoop elkaar volgend jaar weer te kunnen ontmoe-
ten. In tussentijd veel goeds gewenst en tot dán! 

                                    Bestuur dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden 

Lichtweek 

Wedstrijd→ pg. 3                                                                                                                             

 

Bestuur v.d.  
Dorpscoöperatie 

Wenst u veel  
Licht enLiefde 

Voor nu en voor 2021 



ONDERNEMER IN GRIJPSKERK:  
Penninga 

Als troste eigenaar van Rij-

wielcentrum Penninga, wil 
ik Hielke Penninga graag 

aan jullie laten zien waar ik 

10 jaar geleden ben begon-

nen. Destijds hebben we het 

pand aan de Jonkerslaan 
omgebouwd tot uiteindelijk 

de fietsenwinkel zoals hij er 

nu bij staat. In die 10 jaar 

kunnen we met trots zeggen 

dat we hier in Grijpskerk 

een prachtige winkel op de 
kaart hebben gezet. Inmid-

dels zijn we mede door de populariteit van vooral het 

elektrische fietsen uit het pand aan de Jonkerslaan 

gegroeid en druk aan het bouwen aan een prachtige 

nieuwe winkel op een mooie zichtlocatie aan de Kie-

vietsweg 15 naast de Friesestraatweg. Hier zullen we, 
met ons team van inmiddels vijf man sterk onder de 

nieuwe naam ‘’Penninga Bike Trends’’ in April 2021 

onze deuren openen. 

Door deze centrale ligging zal de nieuwe winkel een 

prachtige toevoeging zijn voor Grijpskerk. Ons doel 
hiermee is om nog meer mensen, niet alleen uit 

Grijpskerk maar ook uit de omliggende dorpen op de 

fiets te krijgen. Want fietsen is leuk, gezond en goed 

voor het milieu!   

                                                          Hielke Penninga                                              

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

HEEFT U AL EENS GEMORD? 
Melding woon- en leefomgeving  

Wanneer u in uw omgeving iets aan-

treft wat kapot of vies is, erger u dan 
niet langer, maar geef het door. Het 

kan gaan om de straat waar uw 

woont, de plek waar u sport, een 

park, een plein etc. 

U kunt dit telefonisch doen via          
telefoon nr: 14 0594 

Het kan ook digitaal via de website: 

www.westerkwartier.nl Dat kan op 3 manieren: 

- Mét DigiD inlogcode; uw gegevens worden dan 

automatisch ingevuld. 

- Zónder DigiD; dan moet u zelf uw gegevens in-
vullen. 

- Anoniem; Wanneer u uw e-mailadres achterlaat, 

wordt u op de hoogte gehouden van de voort-

gang. (Let op: wanneer u uw e-mailadres ach-

terlaat is anonimiteit niet meer gewaarborgd.) 

Bij Spoed 
Wanneer uw melding spoed heeft zoals bij een gat in 

de weg, een vermiste putdeksel of rioolverstopping, 

gebruik dan níet het meldingsformulier, maar bel dan 

met het hierboven genoemde nummer. Er wordt dan 

direct actie ondernomen.  

                                                                Redactie 

Bron: www.westerkwartier.nl 

   

                                      

ONZE DORPSGENOOT 
Greetje Bosma-Winters 

Na het afronden van 

haar studie fysiothera-
pie in Leeuwarden reis-

de Greetje haar geliefde 

achterna om met hem 

te gaan samenwonen in 

Grijpskerk. Het was 
niet de bedoeling om 

zich hier definitief te 

vestigen. Echter nu, 37 

jaar later, wonen zij nog 

steeds met veel plezier 

in ons dorp. Onderne-
mend als Greetje is 

nam ze samen met een collega in 1986 de fysio-

therapiepraktijk in Kollum over. Later werd in 

Grijpskerk een dependance aan de Schoutstraat 

geopend. Hiermee kreeg het dorp toegang tot aller-

lei fysiotherapie specialismen van kinderfysiothe-
rapie tot geriatrie fysiotherapie en alles wat daar 

tussenin ligt.  

Naast het opvoeden van twee dochters bleef Gree-

tje zich ontwikkelen. Met name het terrein van 

ontspannings- en stressmanagement had haar 
warme belangstelling. Zij heeft zelfs een chronisch 

pijnprogramma ontwikkeld. Veel mensen met on-

begrepen klachten zijn hiermee van hun sympto-

men af geholpen. Na 38 jaar werkzaam te zijn ge-

weest neemt Greetje op 1 januari 2021 afscheid 

van haar werk als fysiotherapeut. Geen tijd om stil 
te zitten; eindelijk de mogelijkheid om creatieve en 

sportieve uitdagingen aan te gaan zodra de corona

-ontwikkelingen dit toestaan. 

                                                            Redactie 

FOTOWEDSTRIJD 
Mooiste foto uit kleintje lichtweek 

In de vorige Grijpsker-

ker stond een oproep 
van de Oosterkade 

groep om mee te doen 

met ‘een kleintje licht-

week’ en de ‘wensboom’. 

Wij denken dat e.e.a. 
mooie plaatjes zal ople-

veren en zien daarom 

onze kans schoon om 

een mooie foto voor de 

voorpagina van de volgende Grijpskerker te rege-

len…. 

De mooiste foto komt op deze ereplaats en de ma-

ker ervan verdient een poffert. 

De foto moet landschapsmodel hebben (dus: foto 

maken in de breedte, niet in de hoogte) en zoveel 

mogelijk pixels bevatten. 

Stuur hem naar:  
redactie@grijpskerkverbonden.nl   
                                                     Redactie 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

 
 
 

WONINGBOUW IN GRIJPSKERK ANNO 2020  
Betrokken en geïnteresseerde inwoners gezocht!  

Op 17 november jl had een delegatie van Dorpsbelangen Grijpskerk en Dorpscoöperatie 

Grijpskerk Verbonden een gesprek met wethouder mw Geertje Dijkstra-Jacobi en een 

aantal ambtenaren over de stand van zaken rond de woningbouw in Grijpskerk. 

Aan de orde kwamen onder meer locatie Meindertsma. De verwachting is dat daar proce-

dureel in januari duidelijkheid over komt en dat daar nu binnen afzienbare tijd echt ge-
bouwd kan worden. Een heel lang levende wens van de inwoners wordt daarmee eindelijk vervuld. Daar-

naast is gesproken over mogelijke woningbouwplannen en locaties in Grijpskerk voor de nabije toekomst. 

Wat is haalbaar, nodig en wenselijk etc. Om de ideeën daarover voor en met inwoners goed uit te werken 

is door de dorpsvertegenwoordigers aan de gemeente voorgesteld een dorpswerkgroep in te stellen.  

Een werkgroep, bestaande uit 5 tot 7 mensen, waar zowel jongeren als ouderen in vertegenwoordigd zijn. 

Inwoners die betrokken zijn bij en belangstellend zijn in de toekomst van het dorp 
Grijpskerk, zeker waar het om woningbouw gaat.  

De gemeente zal op afroep de werkgroep willen bijpraten/bijstaan over de ontstane  

ideeën. Kortom meldt u aan en praat en denk mee over wonen in Grijpskerk.  

Wij rekenen op u:  redactie@grijpskerkverbonden.nl                                       Redactie           

DE NIEUWE WIERDE 
Gastvrouw- gastheerschap  

Er verandert veel in De Nieuwe Wierde. Nu de nieuwbouw/verbouw van het MFC zeer gestaag 

vordert en de zalen bijna klaar zijn, vinden er steeds meer activiteiten in het pand plaats. 
Eén van de belangrijkste nieuwe organisaties in het pand is de bibliotheek. Het karakter van 

het pand wijzigt zich meer en meer tot een multifunctioneel centrum (MFC). De welbekende ba-

lie is inmiddels  verdwenen. Om toch een warm welkom in het gebouw te realiseren hebben de 

NNCZ, de bibliotheek, het MFC en de Dorpscoöperatie de handen ineen geslagen. De vrijwil-

ligers van deze organisaties gaan het gastvrouw- gastheerschap gezamenlijk vorm geven. Zij zorgen er 
samen voor dat de bezoekers van de Dorpsstraat (dit is de hal en de doorloop naar het restaurant) zich 

welkom voelen.  De gastvrouwen en -heren zijn op de hoogte waar de verschillende gebruikers voor staan 

en verwijzen zo nodig naar hen door. Dit gastvrouw- en gastheerschap is nieuw en nog in ontwikkeling, 

maar iedereen heeft er zin in. Zie ook: https://www.mfcgrijpskerk.nl/vrijwilliger-worden/ 

                                                                                                                                            Redactie 

MAAK UW BUURT FIJNER OM IN TE WONEN 
en win € 5000 

Wat staat er bij u en uw buren op het verlanglijstje? Zijn er misschien wen-

sen om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten? En zijn die niet te realise-
ren, omdat er te weinig budget is?  

Misschien kunnen ze nu werkelijkheid worden.  

Voor het beste idee is maar liefst € 5.000 beschikbaar 

De prijs is de moeite waard.  Er is 1 voorwaarde: Het idee wordt in 2021 wer-

kelijkheid of er is een flinke start gemaakt. Als het beste idee minder kost, 
besteden we het geld aan andere goede ideeën.  

Aandacht voor leefbare buurten in de Bewust Wonen Weken van 2020 

We organiseren ze ieder jaar: De Bewust Wonen Weken. De gemeente Westerkwartier samen met het 

Huurderplatform Westerkwartier en de woningcorporaties Huisvesting Vredewold, Wierden en Borgen en 

Wold & Waard. 3 weken waarin de thema’s veilig, prettig en duurzaam wonen centraal staan. Dit jaar 
was het hoofdthema: leefbaarheid. En daarom deze prijsvraag: een uitnodiging aan u om het wonen in 

uw straat, buurt of dorp nog prettiger te maken. 

U hebt nog de hele maand december om een goed idee in te dienen 

Neem een kijkje op www.bewustwonenweken.nl/het-beste-idee. Daar leest u meer info over de prijs-

vraag en over de spelregels van de prijsvraag. Een jury gaat in januari alle ideeën beoordelen. In februari 

2021 is de prijsuitreiking. De precieze datum is nog niet bekend, maar dat laten we u natuurlijk weten. 
Vindt de jury uw idee het beste, dan wint u de Bewust Wonen Westerkwartier Prijs. De kosten voor de 

uitvoering van het idee worden betaald, met een maximum dus van € 5.000. 

Voorbeelden ter inspiratie: Een wekelijkse Meet & Eat met de ouderen in de straat. Een pluktuin of 

dorpsmoestuin. Burenmarktplaats. hulp bij klusse.Pimp de tuinen in de straat. Ontmoet elkaar op het 

buurtbankje. Organiseer een buurtfestival.                                                                                                                            
               Wold & Waard 
N.B. Heeft u een leuk idee, maar zou u hierover eerst eens met iemand willen sparren voordat u 

het inzendt, stuur dan een mailtje naar redactie@grijpskerkverbonden.nl en wij denken met u 

mee.                                                                                                                      Redactie 

http://www.westerkwartier.nl
mailto:jochem.pennekamp@westerkwartier.nl
mailto:redactie@groijpskerkverbonden.nl


ONDERNEMER IN GRIJPSKERK:  
Penninga 

Als troste eigenaar van Rij-

wielcentrum Penninga, wil 
ik Hielke Penninga graag 

aan jullie laten zien waar ik 

10 jaar geleden ben begon-

nen. Destijds hebben we het 

pand aan de Jonkerslaan 
omgebouwd tot uiteindelijk 

de fietsenwinkel zoals hij er 

nu bij staat. In die 10 jaar 

kunnen we met trots zeggen 

dat we hier in Grijpskerk 

een prachtige winkel op de 
kaart hebben gezet. Inmid-

dels zijn we mede door de populariteit van vooral het 

elektrische fietsen uit het pand aan de Jonkerslaan 

gegroeid en druk aan het bouwen aan een prachtige 

nieuwe winkel op een mooie zichtlocatie aan de Kie-
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met ons team van inmiddels vijf man sterk onder de 

nieuwe naam ‘’Penninga Bike Trends’’ in April 2021 

onze deuren openen. 

Door deze centrale ligging zal de nieuwe winkel een 

prachtige toevoeging zijn voor Grijpskerk. Ons doel 
hiermee is om nog meer mensen, niet alleen uit 

Grijpskerk maar ook uit de omliggende dorpen op de 

fiets te krijgen. Want fietsen is leuk, gezond en goed 
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Wanneer u in uw omgeving iets aan-
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niet langer, maar geef het door. Het 

kan gaan om de straat waar uw 

woont, de plek waar u sport, een 

park, een plein etc. 

U kunt dit telefonisch doen via          
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- Anoniem; Wanneer u uw e-mailadres achterlaat, 

wordt u op de hoogte gehouden van de voort-

gang. (Let op: wanneer u uw e-mailadres ach-

terlaat is anonimiteit niet meer gewaarborgd.) 

Bij Spoed 
Wanneer uw melding spoed heeft zoals bij een gat in 

de weg, een vermiste putdeksel of rioolverstopping, 

gebruik dan níet het meldingsformulier, maar bel dan 

met het hierboven genoemde nummer. Er wordt dan 

direct actie ondernomen.  

                                                                Redactie 

Bron: www.westerkwartier.nl 
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ontspannings- en stressmanagement had haar 
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begrepen klachten zijn hiermee van hun sympto-

men af geholpen. Na 38 jaar werkzaam te zijn ge-

weest neemt Greetje op 1 januari 2021 afscheid 

van haar werk als fysiotherapeut. Geen tijd om stil 
te zitten; eindelijk de mogelijkheid om creatieve en 

sportieve uitdagingen aan te gaan zodra de corona
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vordert en de zalen bijna klaar zijn, vinden er steeds meer activiteiten in het pand plaats. 
Eén van de belangrijkste nieuwe organisaties in het pand is de bibliotheek. Het karakter van 

het pand wijzigt zich meer en meer tot een multifunctioneel centrum (MFC). De welbekende ba-

lie is inmiddels  verdwenen. Om toch een warm welkom in het gebouw te realiseren hebben de 

NNCZ, de bibliotheek, het MFC en de Dorpscoöperatie de handen ineen geslagen. De vrijwil-

ligers van deze organisaties gaan het gastvrouw- gastheerschap gezamenlijk vorm geven. Zij zorgen er 
samen voor dat de bezoekers van de Dorpsstraat (dit is de hal en de doorloop naar het restaurant) zich 

welkom voelen.  De gastvrouwen en -heren zijn op de hoogte waar de verschillende gebruikers voor staan 

en verwijzen zo nodig naar hen door. Dit gastvrouw- en gastheerschap is nieuw en nog in ontwikkeling, 

maar iedereen heeft er zin in. Zie ook: https://www.mfcgrijpskerk.nl/vrijwilliger-worden/ 

                                                                                                                                            Redactie 

MAAK UW BUURT FIJNER OM IN TE WONEN 
en win € 5000 

Wat staat er bij u en uw buren op het verlanglijstje? Zijn er misschien wen-

sen om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten? En zijn die niet te realise-
ren, omdat er te weinig budget is?  

Misschien kunnen ze nu werkelijkheid worden.  

Voor het beste idee is maar liefst € 5.000 beschikbaar 

De prijs is de moeite waard.  Er is 1 voorwaarde: Het idee wordt in 2021 wer-

kelijkheid of er is een flinke start gemaakt. Als het beste idee minder kost, 
besteden we het geld aan andere goede ideeën.  

Aandacht voor leefbare buurten in de Bewust Wonen Weken van 2020 

We organiseren ze ieder jaar: De Bewust Wonen Weken. De gemeente Westerkwartier samen met het 

Huurderplatform Westerkwartier en de woningcorporaties Huisvesting Vredewold, Wierden en Borgen en 

Wold & Waard. 3 weken waarin de thema’s veilig, prettig en duurzaam wonen centraal staan. Dit jaar 
was het hoofdthema: leefbaarheid. En daarom deze prijsvraag: een uitnodiging aan u om het wonen in 

uw straat, buurt of dorp nog prettiger te maken. 

U hebt nog de hele maand december om een goed idee in te dienen 

Neem een kijkje op www.bewustwonenweken.nl/het-beste-idee. Daar leest u meer info over de prijs-

vraag en over de spelregels van de prijsvraag. Een jury gaat in januari alle ideeën beoordelen. In februari 

2021 is de prijsuitreiking. De precieze datum is nog niet bekend, maar dat laten we u natuurlijk weten. 
Vindt de jury uw idee het beste, dan wint u de Bewust Wonen Westerkwartier Prijs. De kosten voor de 

uitvoering van het idee worden betaald, met een maximum dus van € 5.000. 

Voorbeelden ter inspiratie: Een wekelijkse Meet & Eat met de ouderen in de straat. Een pluktuin of 

dorpsmoestuin. Burenmarktplaats. hulp bij klusse.Pimp de tuinen in de straat. Ontmoet elkaar op het 

buurtbankje. Organiseer een buurtfestival.                                                                                                                            
               Wold & Waard 
N.B. Heeft u een leuk idee, maar zou u hierover eerst eens met iemand willen sparren voordat u 

het inzendt, stuur dan een mailtje naar redactie@grijpskerkverbonden.nl en wij denken met u 

mee.                                                                                                                      Redactie 

http://www.westerkwartier.nl
mailto:jochem.pennekamp@westerkwartier.nl
mailto:redactie@groijpskerkverbonden.nl


INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 17 januari 2021 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. In februari ligt de volgende editie bij u op de mat. 

Vindt 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 12 december 2020 en 16 januari 2021 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’ 

ONTWIKKELING FUSIE DORPSSBELANGEN EN DORPSCOOPERATIE  
In de vorige ‘Grijpskerker’ heeft u al kunnen lezen dat de besturen van Dorpsbelangen 
en de Dorpscoöperatie het besluit hebben genomen met elkaar te gaan fuseren, 
waarbij de intentie is uitgesproken om uiteindelijk tot een ‘moderne Dorpsraad’ te ko-
men. Graag willen beide besturen dit besluit voorleggen aan haar leden en met de le-
den hierover van gedachten wisselen. De leden hebben tenslotte het laatste woord! 

Ook hier brengt Covid-19 echter de nodige hobbels met zich mee. Fysiek is het niet mogelijk om met 
een groot aantal mensen te vergaderen en door de verscherpte maatregelen is ook de voorbereiding 
van een alternatief in het geding gekomen. Ingezette ideeën en voorbereidingen om de leden op een 
creatieve wijze te informeren én instemming van de leden te verkrijgen, kunnen op dit moment on-
voldoende worden uitgewerkt. Zodra het echter mogelijk en verantwoord is zullen de besturen de 
leden en het dorp informeren. Kortom, nog even geduld!                             Bestuur Dorpscoöperatie 

ALV DORPSCOÖPERATIE 
Leden dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ gaan digitaal akkoord 

Zoals al min of meer werd gevreesd moest het bestuur van de Dorpscoöperatie ook 
haar tweede poging om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) fysiek te hou-
den afblazen als gevolg van strengere corona-maatregelen. Conform de statuten moet 
echter elk jaar een ALV worden gehouden. Zo moet o.m. de jaarrekening door de leden 

worden vastgesteld en vindt (her)verkiezing van bestuursleden plaats. Verder wordt op zo’n moment 
met de leden van gedachten gewisseld over de plannen van het bestuur voor het komende jaar en 
de koers die men wil varen. Om toch de leden te informeren en om tot bepaalde besluitvorming te 
komen werd een creatieve oplossing gevonden. Alle leden ontvingen een brief (per mail of fysiek) 
waarin gevraagd werd akkoord te gaan met het jaarverslag 2019 en de (her)verkiezing van een twee-
tal bestuursleden; daarnaast zijn een aantal stukken ter informatie aangeleverd. Alle stukken waren 
beschikbaar op de website van de dorpscoöperatie. Reacties waren mogelijk tot 7 november jl.  In-
middels heeft het bestuur geconstateerd dat de leden unaniem akkoord zijn met de gedane voor-
stellen. Het bestuur is haar leden dan ook zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat er in het bestuur 
is. Wij hopen dat in 2021 de contacten weer op een normale wijze kunnen plaatsvinden.                                                
             Bestuur Dorpscoöperatie 

HET DORPSLOKET IS BEREIKBAAR!  
Iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) kunt u ons zoals altijd bellen tussen 10-12 uur 

op tel nr. 06 16 39 93 67. Afhankelijk van de Corona maatregelen zijn we op die tijd ook 

aanwezig in De Nieuwe Wierde. Natuurlijk met gepaste afstand. Twijfelt u of bepaalde din-

gen weer mogelijk zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen, dan zoeken we gezamenlijk 

naar een oplossing. Buiten hiervoor genoemde tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail 

sturen naar: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl  

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 6 

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:   
Dorpsgenoten gezocht voor 

Werkgroep WONEN    → pg. 4 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Ondernemer 

Portret     → pg. 2 

Dorpsgenoot 

Portret     → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Bewust Wonen 

Wedstrijd → pg. 3                                                                                                                             

GOEDE WENSEN VOOR VREEMDE TIJDEN 
Pas als iets er niet meer is, merk je wat je mist. Dat geldt zeker voor 
wat ‘het oude normaal’ wordt genoemd: de gewone vanzelfsprekende 
manier van met elkaar omgaan. Gastvrij de deur openen is er niet 
meer bij: we moeten tellen….Rekenen: Bah! 
Graag hadden we afgelopen jaar bijeenkomsten georganiseerd om el-
kaar te ontmoeten, bij te praten, te inspireren. Helaas kon het niet. 
Veel van onze initiatieven hebben we moeten uitstellen. Gelukkig 
schijnt er licht aan het eind van de tunnel.  
Wij hebben goede hoop elkaar volgend jaar weer te kunnen ontmoe-
ten. In tussentijd veel goeds gewenst en tot dán! 

                                    Bestuur dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden 

Lichtweek 

Wedstrijd→ pg. 3                                                                                                                             

 

Bestuur v.d.  
Dorpscoöperatie 

Wenst u veel  
Licht enLiefde 

Voor nu en voor 2021 


