
STUKJES VOOR DE GRIJPSKERKER  AANLEVEREN 
Stukjes voor het volgende krantje (of een vooraankondiging daarvan) aanleveren vóór         

8 maart 2021 bij het Dorpsloket of via redactie@grijpskerkverbonden.nl. Wij zijn zoals 

altijd 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 bij-

dragen in. De april editie ligt in de week van 19-04-2021 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 27 februari 2021 en 24 april 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 vereniging. 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’ 

UIT HET JAARVERSLAG VAN HET DORPSLOKET 
Anders dan anders 
2020 was een bijzonder jaar voor iedereen. Alles liep anders dan we gewend waren. Dat vroeg om flexibili-

teit en inventiviteit. We zijn het afgelopen jaar 5 maanden fysiek open geweest. In de andere maanden 
zijn we altijd telefonisch bereikbaar gebleven. Hierdoor konden we toch hulp en aandacht blijven geven in 

deze moeilijke tijd. Gelukkig kon men ons ook via de telefoon vinden, want dat kwam dit jaar verreweg 

het meeste voor. En een gezellig praatje hoorde daar natuurlijk ook bij.  

Aangezien de Nieuwe Wierde hermetisch gesloten was voor iedereen die daar niet werkzaam was, was er 

behoefte aan een ‘portiersfunctie’ bij de ingang. Deze taak hebben de  medewerkers van het Dorpsloket 
tijdens de eerste lockdown in de ochtenden van 8-12 uur 7 dagen per week op zich genomen. Ondanks 

alle beperkingen is er in 2020 in totaal 133 keer een beroep gedaan op het Dorpsloket. De meest voorko-

mende vragen gingen over boodschappen doen, technische ondersteuning bieden bij problemen met tele-

foon of computer en de uitleen van kleine hulpmiddelen. 

Maar ook andere zaken kwamen aan bod: 

- waar kan ik oude rollator, rolstoel, tweede hands kleding heenbrengen? 
- hoe regel ik een hoog-laag bed, hometrainer, groot letterboek ,kerktelefoon, taxipas? 

- de hoofdingang van de flatjes gaat niet goed open, het fietspad van de NAM is op 

sommige plaatsen slecht onderhouden, losse stoeptegels in het dorp, er hangt een 

verflucht,  

- welke thuiszorgorganisaties zijn er werkzaam in Grijpskerk? 

- waar moet ik heen voor bloed prikken?  
- vrijwilligers zoeken voor het brengen van de ‘babbelbus’ naar Haren tijdens de eer-

ste lockdown. 

Al met al een ‘ander’ jaar dan anders. Hopelijk brengt 2021 verruiming in de breedste 

zin van het woord.                                                                                              Medewerkers Dorpsloket 

HET DORPSLOKET IS BEREIKBAAR! 
Let op: Wij brengen u in contact met anderen 

Het is helaas nog steeds coronatijd. Dit betekent dat we alleen telefonisch en digitaal 

bereikbaar zijn. Maar dat neemt niet weg dat we nog veel voor u kunnen betekenen. 
Wilt u in deze tijd wel eens met iemand anders in contact komen, digitaal of telefo-

nisch? Nieuwe contacten kunnen nieuwe inzichten opleveren. Hier kunnen verrassende 

gesprekken uit ontstaan. Bel ons gerust als dat u aanspreekt.  

U kunt ons ook bellen als u een boek, puzzel of spelletje wilt ruilen of lenen. Wij doen graag een oproep 

voor u. Zo hebben we de afgelopen periode ook geholpen bij de vraag om een jong poesje. Uiteraard kunt 
u ons ook bellen voor boodschappen, kleine hulpmiddelen, vervoer, etc .  

We zijn in deze bijzondere tijd, alle werkdagen van 10-12 uur telefonisch bereikbaar:                  

Tel: 06-1639936  Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen via dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl  

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2021, nr. 1 

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:   
Hij is er: WERKGROEP WONEN!  
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Henk Boersema 

Portret     → pg. 2 

Afina Rozema 

Portret     → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Fotowedstrijd 

Winnares→ pg. 3                                                                                                                             

Symbool van de tijd en van de seizoenen... 
Zoals beloofd vindt u hier op de voorpagina de winnende foto gemaakt door 

Anniko van der Sluis. Wij vonden het beeld erg mooi, gemaakt met oog voor 

detail. Ook vonden wij het onderwerp treffend, juist nu. Met allerlei maatrege-
len die het gevoel geven dat je leven tot stilstand komt, is een molen juist het 

symbool van ‘doorgaan’ en verwijst ook naar de seizoenen: Er komen weer 

andere tijden. Daarbij neigen de wieken van de molen naar de vreugdestand. 

Bij de vreugdestand staan de wieken precies in een 90 graden hoek. Om    

waterinloop te voorkomen kan de molenaar kiezen voor het punt daarvoor: 
neigt naar vreugde of daarna: neigt naar rouw. Onze molenaar heeft gekozen 

voor “een klein beetje vreugdachtig” én heeft bovenin een ster bevestigd.  

Een beeld van hoop in een wat sombere tijd dat we graag meenemen naar een 

lichtere toekomst!                                                                              Redactie                               

Sen. vereniging 

Westerkw.→ pg. 2                                                                                                                             

 

1e Prijs  
Fotowedstrijd 

Anniko 
van der  

Sluis 

Foto: Anniko van der Sluis Molen De Kievit  



ONZE DORPSGENOOT:  
Afina Rozema-Steller 

Geboren Grijpskerker, waar ze 

nu ook woont met man en 
twee kinderen. 

Na haar opleiding agogisch 

werk en verpleegkundige ging 

ze werken met mensen met 

een verstandelijke beperking 
in  Beetsterzwaag en Buiten-

post.  

Mede door gezinsomstandig-

heden werd ‘leren vanuit je 

eigen kracht’ steeds belangrij-

ker en dat resulteerde in een 
opleiding Haptonomie en Kindercoach. Hoe benader 

je iemand, hoe uitnodigend ben je naar de mensen 

toe, want de bewoner staat centraal in je werk in de 

gezondheidszorg.  

Na vele jaren werkzaam geweest te zijn in Friesland 

was het tijd voor een nieuwe uitdaging en dat werd 
een baan als senior verpleegkundige in de ouderen-

zorg in de Nieuwe Wierde. Een mooie mix van werken 

dichtbij en de kennis en ervaring kunnen delen en 

toepassen in een nieuwe werkomgeving. Als werk en 

privé in balans zijn is er ruimte voor andere activitei-
ten en sociaal bevlogen als Afina is, heeft ze o.a. mee-

gedacht over vernieuwing van onderwijs en activitei-

ten voor jongeren. Als familiemens met vele familiele-

den en vrienden om haar heen ziet Afina zich wel oud 

worden in Grijpskerk.   

                                                              Redactie                                                           

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

SEN. VERENIGING WESTERKWARTIER 
De Seniorenvereniging is opgericht in 

2016 en behartigt op een breed vlak 

de belangen van senioren in het 

Westerkwartier w.o. Grijpskerk. Wij 

organiseren bijeenkomsten en activi-
teiten waar voorlichting en ontspan-

ning geboden wordt en waar u aan 

kunt deelnemen. Uitgenodigde sprekers vertellen u 

de nieuwste ontwikkelingen over diverse onderwer-

pen. Wij zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneer-

den, de grootste organisatie (met meer dan 300.000 
leden) van gepensioneerden in Nederland. Zij overleg-

gen met diverse landelijke politici over onderwerpen 

die voor uw van belang zijn zoals uw pensioen, AOW, 

zorg en wonen. Genodigden komen vertellen over rei-

zen die zij gemaakt hebben of andere leuke onderwer-
pen. Muziek en lekkere hapjes worden aangeboden. 

Gezelligheid in een ontspannen sfeer en samen zijn 

staan voorop. Jaarlijks is er een dagreisje en worden 

er excursies gemaakt naar interessante locaties. De 

bijeenkomsten worden in Zuidhorn gehouden. Wan-

neer u geen vervoer heeft, wordt daar voor gezorgd. 
Op dit moment zijn er geen activiteiten maar zo gauw 

het kan, gaan wij weer van alles organiseren. Bent u 

geïnteresseerd dan kunt u vrijblijvend een bijeen-

komst bezoeken. Meer informatie: Wytze de Boer, 

secr., telefoon 0594-503806 of bezoek onze website 
www.svwesterkwartier.com   

                             Seniorenvereniging Westerkwartier 

   

                                      

ONDERNEMER IN GRIJPSKERK 
Over Henk Boersema en zijn zaak 

Al generaties lang zit de 

familie Boersema in het 
slagersvak. Henk Boerse-

ma kan hiervoor terug 

gaan tot zijn overgrootva-

der die het beroep van 

koster combineerde met 
het slachten van vee. De 

grootvader van Henk 

opende in 1933 een slage-

rij in Niezijl en zijn vader 

begon in 1962 de slagerij 

in ons dorp. Al bijna zestig 
jaar slagerij Boersema in Grijpskerk, dat kan al-

leen als er kwaliteit wordt geleverd. Henk heeft 

dan ook vele prijzen binnen weten te halen. De 

producten worden niet alleen in Grijpskerk, maar 

ruim daarbuiten ook gewaardeerd. Henk heeft 

klanten tot in Overijssel en Noord-Holland.       
Ondanks dit succes heeft Henk besloten zijn zaak 

over te dragen. Binnen zijn gezin zijn er geen op-

volgers, dus is er gezocht naar een bekwame sla-

ger die de zaak voort kan zetten. Deze opvolger is 

gevonden in de persoon van Jan Boersma, die al 
drie jaar in de zaak werkzaam is. In al zijn jaren 

als slager heeft Henk ervaren hoe de vraag van de 

klanten is veranderd. Mensen willen weten waar 

het vlees vandaan komt en waarderen vooral vlees 

uit de regio. Het vlees wordt dan ook bij regionale 

veehandelaren gekocht. Ook de hoeveelheid vlees 
die mensen eten vermindert. Daar staat tegenover 

dat mensen bewuster kiezen welk vlees ze eten. 

Dus liever een goed stuk vlees een paar keer per 

week, dan elke dag vlees. 

Henk heeft met veel plezier zijn zaak gedraaid, 
maar het betekende wel dat hij zeven dagen per 

week in touw was. Wat hij nu gaat doen? Henk: 

“Dat weet ik nog niet, ik neem de tijd om dat uit te 

zoeken. Ik zie het als een nieuw avontuur”. 

                                                               Redactie 

BEDANKT! 
Hierbij willen wij alle inwoners van Grijpskerk e.o. 

bedanken voor de steun het afgelopen jaar in wel-

ke vorm dan ook, denk aan; het oud papier, dona-

ties, maar ook de belangstelling via een praatje 

met een van onze leden. Wij wensen u een voor-
spoedig en gezond 2021, een jaar waarin we hopen 

dat  “Samen” weer de vormen aan gaat nemen die 

we gewend waren. Samen bij elkaar op de koffie 

kunnen gaan, samen naar de bios/theater/

popconcert/festival kunnen, samen uit eten gaan, 

samen zingen, samen musiceren en wat je verder 
maar “samen” kan gaan doen, zonder er rekening 

mee te houden of we niet met teveel personen zijn 

en we wel voldoende afstand in acht nemen. We 

hopen dan ook samen en met elkaar dat we weer 

van ons kunnen laten horen, u weer te kunnen 
laten genieten van de fraaie klanken van uw plaat-

selijke fanfare CMV Excelsior. 

                                                       CMV Excelsior 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

WERKGROEP WONEN GAAT VAN START 
Wij stellen u voor: 

In de vorige Grijpskerker hebben de Vereniging Dorpsbelangen en de Dorpscoöpe-

ratie Grijpskerk Verbonden dorpsgenoten opgeroepen zich kandidaat te stellen  
voor de werkgroep ‘wonen’. Deze oproep heeft succes gehad. Inmiddels is er een 

werkgroep gevormd die uit zeven mensen bestaat: Ans Arkema (Dorpsbelangen), 

Roelof Bosma (Dorpscoöperatie), Halbe Bremer, Josca Brouwes-Walda, Jaap    

Fijma, Lies Notebomer, Jouke van der Veen. 

We zijn zeer tevreden over de samenstelling van deze nieuwe werkgroep. Naast 
een grote gedrevenheid en enthousiasme om met het onderwerp aan de slag te gaan, kent de werkgroep 

een grote diversiteit qua leeftijd, achtergrond, kwaliteiten en interesses.  

De groep gaat namens de beide organisaties de woningbouw in Grijpskerk stimuleren.  

Er gaat onderzoek worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de ideeën die er al liggen en 

de resultaten hiervan omzetten in concrete plannen. Daarnaast heeft de werkgroep ook de rol van aanja-

ger waar het gaat om het realiseren deze plannen. De dorpsbewoners worden zo veel mogelijk bij dit pro-

ces betrokken.                                                                                                                           Redactie 

 

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 

Een kleintje Lichtweek 

Anniko, onze winnares maakte de mooiste. 

Ze had niet verwacht de prijs te winnen en 
was daar erg blij mee. Ze vertelde dat ze 

pas onlangs met deze hobby begonnen is. 

Het liefst fotografeert ze onderwerpen uit 

de natuur. De winnende foto was voor 

haar een oefening in het leren werken met 
een statief. Wanneer zo’n mooie foto 

slechts ‘een oefening’  is, staat ons nog 

veel moois te wachten!  

Eervolle vermeldingen 

Onderstaande foto’s vonden wij goed be-
dacht en mooi uitgevoerd!             Redactie 

MOOI INITIATIEF  
Voor De Nieuwe Wierde 

Mooi initiatief 

voor de bewoners 
van de Wierde 

tijdens de Kerst-

dagen. Ieder jaar 

tijdens de Kerst-

dagen worden de 
bewoners van De 

Nieuwe Wierde 

verrast door Bert 

en Oege Lesman 

met een muzikaal 

optreden.  
Spelen ze in andere jaren binnen, in de 

Coronatijd werden de bewoners vanaf 

het terras van de Wierde met een muzi-

kale verrassing verblijd. Een prachtige 

bijdrage voor de bewoners, die er ook dit 

jaar weer van hebben genoten.  
Bert en Oege bedankt!!                                               

                                                  Redactie                                            
Anniko van der Sluis Ria Blanken Bé Pelster 

EIGENWAARDIG OUD 
Ontmoeten na Corona 

Verlangt u ook zo naar einde van de coronacrisis? Wilt u ook weer graag mensen 

ontmoeten en/of een praatje te maken? Op dit moment kan er niet veel. Ook de 
meeste plannen van de werkgroep ‘eigenwaardig’ oud worden’ zijn in de koelkast 

gezet. Zodra het weer kan willen we als eerste starten met een caféachtige ont-

moetingsplek met of zonder activiteiten. Een vast moment in de week, waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten, een praatje maken en eventueel een activiteit 

oppakken. Uiteraard alles aangepast aan de wensen van de bezoekers. Willen 

mensen kaarten, het nieuws met elkaar bespreken, handwerken of biljarten, 
muziek maken of een bordspel doen; er is veel mogelijk. Zodra we los kunnen gaan we in de eerste weken 

vooral mensen uitnodigen om eens langs te komen voor een kopje koffie of thee om ons te vertellen wat zij 

graag tijdens deze bijeenkomsten zouden willen doen. Zelfs al is het maar om aan te geven dat u graag 

een ontmoetingsplek wilt waar je een praatje kunt maken.  

Wij zijn met de voorbereidingen bezig zodat we meteen uit de startblokken kunnen komen als de corona-
maatregelen dit mogelijk maken. Heeft u tips voor ons, wilt u meedenken of meehelpen, laat het ons we-

ten. U kunt uw reactie sturen naar eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl. U kunt ook de leden 

van de werkgroep benaderen: Mieke van der Veen (0620335971),  Aleida Riemersma (0622385628) Wil-

lem Pots (0623577735) of Joke Kraakman (0651700174).                            Werkgroep Eigenwaardig Oud                                                                           

Groninger Straatweg In de tuin 

mailto:eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl
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opleiding Haptonomie en Kindercoach. Hoe benader 

je iemand, hoe uitnodigend ben je naar de mensen 

toe, want de bewoner staat centraal in je werk in de 
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Na vele jaren werkzaam geweest te zijn in Friesland 

was het tijd voor een nieuwe uitdaging en dat werd 
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PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  
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De Seniorenvereniging is opgericht in 
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de belangen van senioren in het 

Westerkwartier w.o. Grijpskerk. Wij 

organiseren bijeenkomsten en activi-
teiten waar voorlichting en ontspan-
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kunt deelnemen. Uitgenodigde sprekers vertellen u 

de nieuwste ontwikkelingen over diverse onderwer-
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den, de grootste organisatie (met meer dan 300.000 
leden) van gepensioneerden in Nederland. Zij overleg-
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die voor uw van belang zijn zoals uw pensioen, AOW, 

zorg en wonen. Genodigden komen vertellen over rei-

zen die zij gemaakt hebben of andere leuke onderwer-
pen. Muziek en lekkere hapjes worden aangeboden. 

Gezelligheid in een ontspannen sfeer en samen zijn 

staan voorop. Jaarlijks is er een dagreisje en worden 

er excursies gemaakt naar interessante locaties. De 

bijeenkomsten worden in Zuidhorn gehouden. Wan-

neer u geen vervoer heeft, wordt daar voor gezorgd. 
Op dit moment zijn er geen activiteiten maar zo gauw 

het kan, gaan wij weer van alles organiseren. Bent u 

geïnteresseerd dan kunt u vrijblijvend een bijeen-

komst bezoeken. Meer informatie: Wytze de Boer, 

secr., telefoon 0594-503806 of bezoek onze website 
www.svwesterkwartier.com   
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producten worden niet alleen in Grijpskerk, maar 
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over te dragen. Binnen zijn gezin zijn er geen op-

volgers, dus is er gezocht naar een bekwame sla-

ger die de zaak voort kan zetten. Deze opvolger is 

gevonden in de persoon van Jan Boersma, die al 
drie jaar in de zaak werkzaam is. In al zijn jaren 

als slager heeft Henk ervaren hoe de vraag van de 

klanten is veranderd. Mensen willen weten waar 

het vlees vandaan komt en waarderen vooral vlees 

uit de regio. Het vlees wordt dan ook bij regionale 

veehandelaren gekocht. Ook de hoeveelheid vlees 
die mensen eten vermindert. Daar staat tegenover 

dat mensen bewuster kiezen welk vlees ze eten. 

Dus liever een goed stuk vlees een paar keer per 

week, dan elke dag vlees. 

Henk heeft met veel plezier zijn zaak gedraaid, 
maar het betekende wel dat hij zeven dagen per 

week in touw was. Wat hij nu gaat doen? Henk: 

“Dat weet ik nog niet, ik neem de tijd om dat uit te 

zoeken. Ik zie het als een nieuw avontuur”. 
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we gewend waren. Samen bij elkaar op de koffie 

kunnen gaan, samen naar de bios/theater/

popconcert/festival kunnen, samen uit eten gaan, 

samen zingen, samen musiceren en wat je verder 
maar “samen” kan gaan doen, zonder er rekening 

mee te houden of we niet met teveel personen zijn 

en we wel voldoende afstand in acht nemen. We 

hopen dan ook samen en met elkaar dat we weer 

van ons kunnen laten horen, u weer te kunnen 
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WERKGROEP WONEN GAAT VAN START 
Wij stellen u voor: 

In de vorige Grijpskerker hebben de Vereniging Dorpsbelangen en de Dorpscoöpe-

ratie Grijpskerk Verbonden dorpsgenoten opgeroepen zich kandidaat te stellen  
voor de werkgroep ‘wonen’. Deze oproep heeft succes gehad. Inmiddels is er een 

werkgroep gevormd die uit zeven mensen bestaat: Ans Arkema (Dorpsbelangen), 

Roelof Bosma (Dorpscoöperatie), Halbe Bremer, Josca Brouwes-Walda, Jaap    

Fijma, Lies Notebomer, Jouke van der Veen. 

We zijn zeer tevreden over de samenstelling van deze nieuwe werkgroep. Naast 
een grote gedrevenheid en enthousiasme om met het onderwerp aan de slag te gaan, kent de werkgroep 

een grote diversiteit qua leeftijd, achtergrond, kwaliteiten en interesses.  

De groep gaat namens de beide organisaties de woningbouw in Grijpskerk stimuleren.  

Er gaat onderzoek worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de ideeën die er al liggen en 

de resultaten hiervan omzetten in concrete plannen. Daarnaast heeft de werkgroep ook de rol van aanja-

ger waar het gaat om het realiseren deze plannen. De dorpsbewoners worden zo veel mogelijk bij dit pro-

ces betrokken.                                                                                                                           Redactie 

 

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 

Een kleintje Lichtweek 

Anniko, onze winnares maakte de mooiste. 

Ze had niet verwacht de prijs te winnen en 
was daar erg blij mee. Ze vertelde dat ze 

pas onlangs met deze hobby begonnen is. 

Het liefst fotografeert ze onderwerpen uit 

de natuur. De winnende foto was voor 

haar een oefening in het leren werken met 
een statief. Wanneer zo’n mooie foto 

slechts ‘een oefening’  is, staat ons nog 

veel moois te wachten!  

Eervolle vermeldingen 

Onderstaande foto’s vonden wij goed be-
dacht en mooi uitgevoerd!             Redactie 

MOOI INITIATIEF  
Voor De Nieuwe Wierde 

Mooi initiatief 

voor de bewoners 
van de Wierde 

tijdens de Kerst-

dagen. Ieder jaar 

tijdens de Kerst-

dagen worden de 
bewoners van De 

Nieuwe Wierde 

verrast door Bert 

en Oege Lesman 

met een muzikaal 

optreden.  
Spelen ze in andere jaren binnen, in de 

Coronatijd werden de bewoners vanaf 

het terras van de Wierde met een muzi-

kale verrassing verblijd. Een prachtige 

bijdrage voor de bewoners, die er ook dit 

jaar weer van hebben genoten.  
Bert en Oege bedankt!!                                               

                                                  Redactie                                            
Anniko van der Sluis Ria Blanken Bé Pelster 

EIGENWAARDIG OUD 
Ontmoeten na Corona 

Verlangt u ook zo naar einde van de coronacrisis? Wilt u ook weer graag mensen 

ontmoeten en/of een praatje te maken? Op dit moment kan er niet veel. Ook de 
meeste plannen van de werkgroep ‘eigenwaardig’ oud worden’ zijn in de koelkast 

gezet. Zodra het weer kan willen we als eerste starten met een caféachtige ont-

moetingsplek met of zonder activiteiten. Een vast moment in de week, waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten, een praatje maken en eventueel een activiteit 

oppakken. Uiteraard alles aangepast aan de wensen van de bezoekers. Willen 

mensen kaarten, het nieuws met elkaar bespreken, handwerken of biljarten, 
muziek maken of een bordspel doen; er is veel mogelijk. Zodra we los kunnen gaan we in de eerste weken 

vooral mensen uitnodigen om eens langs te komen voor een kopje koffie of thee om ons te vertellen wat zij 

graag tijdens deze bijeenkomsten zouden willen doen. Zelfs al is het maar om aan te geven dat u graag 

een ontmoetingsplek wilt waar je een praatje kunt maken.  

Wij zijn met de voorbereidingen bezig zodat we meteen uit de startblokken kunnen komen als de corona-
maatregelen dit mogelijk maken. Heeft u tips voor ons, wilt u meedenken of meehelpen, laat het ons we-

ten. U kunt uw reactie sturen naar eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl. U kunt ook de leden 

van de werkgroep benaderen: Mieke van der Veen (0620335971),  Aleida Riemersma (0622385628) Wil-

lem Pots (0623577735) of Joke Kraakman (0651700174).                            Werkgroep Eigenwaardig Oud                                                                           

Groninger Straatweg In de tuin 

mailto:eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl


STUKJES VOOR DE GRIJPSKERKER  AANLEVEREN 
Stukjes voor het volgende krantje (of een vooraankondiging daarvan) aanleveren vóór         

8 maart 2021 bij het Dorpsloket of via redactie@grijpskerkverbonden.nl. Wij zijn zoals 

altijd 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 bij-

dragen in. De april editie ligt in de week van 19-04-2021 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 27 februari 2021 en 24 april 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 vereniging. 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’ 

UIT HET JAARVERSLAG VAN HET DORPSLOKET 
Anders dan anders 
2020 was een bijzonder jaar voor iedereen. Alles liep anders dan we gewend waren. Dat vroeg om flexibili-

teit en inventiviteit. We zijn het afgelopen jaar 5 maanden fysiek open geweest. In de andere maanden 
zijn we altijd telefonisch bereikbaar gebleven. Hierdoor konden we toch hulp en aandacht blijven geven in 

deze moeilijke tijd. Gelukkig kon men ons ook via de telefoon vinden, want dat kwam dit jaar verreweg 

het meeste voor. En een gezellig praatje hoorde daar natuurlijk ook bij.  

Aangezien de Nieuwe Wierde hermetisch gesloten was voor iedereen die daar niet werkzaam was, was er 

behoefte aan een ‘portiersfunctie’ bij de ingang. Deze taak hebben de  medewerkers van het Dorpsloket 
tijdens de eerste lockdown in de ochtenden van 8-12 uur 7 dagen per week op zich genomen. Ondanks 

alle beperkingen is er in 2020 in totaal 133 keer een beroep gedaan op het Dorpsloket. De meest voorko-

mende vragen gingen over boodschappen doen, technische ondersteuning bieden bij problemen met tele-

foon of computer en de uitleen van kleine hulpmiddelen. 

Maar ook andere zaken kwamen aan bod: 

- waar kan ik oude rollator, rolstoel, tweede hands kleding heenbrengen? 
- hoe regel ik een hoog-laag bed, hometrainer, groot letterboek ,kerktelefoon, taxipas? 

- de hoofdingang van de flatjes gaat niet goed open, het fietspad van de NAM is op 

sommige plaatsen slecht onderhouden, losse stoeptegels in het dorp, er hangt een 

verflucht,  

- welke thuiszorgorganisaties zijn er werkzaam in Grijpskerk? 

- waar moet ik heen voor bloed prikken?  
- vrijwilligers zoeken voor het brengen van de ‘babbelbus’ naar Haren tijdens de eer-

ste lockdown. 

Al met al een ‘ander’ jaar dan anders. Hopelijk brengt 2021 verruiming in de breedste 

zin van het woord.                                                                                              Medewerkers Dorpsloket 

HET DORPSLOKET IS BEREIKBAAR! 
Let op: Wij brengen u in contact met anderen 

Het is helaas nog steeds coronatijd. Dit betekent dat we alleen telefonisch en digitaal 

bereikbaar zijn. Maar dat neemt niet weg dat we nog veel voor u kunnen betekenen. 
Wilt u in deze tijd wel eens met iemand anders in contact komen, digitaal of telefo-

nisch? Nieuwe contacten kunnen nieuwe inzichten opleveren. Hier kunnen verrassende 

gesprekken uit ontstaan. Bel ons gerust als dat u aanspreekt.  

U kunt ons ook bellen als u een boek, puzzel of spelletje wilt ruilen of lenen. Wij doen graag een oproep 

voor u. Zo hebben we de afgelopen periode ook geholpen bij de vraag om een jong poesje. Uiteraard kunt 
u ons ook bellen voor boodschappen, kleine hulpmiddelen, vervoer, etc .  

We zijn in deze bijzondere tijd, alle werkdagen van 10-12 uur telefonisch bereikbaar:                  

Tel: 06-1639936  Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen via dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl  

DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2021, nr. 1 

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:   
Hij is er: WERKGROEP WONEN!  

                                      → pg. 3 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Henk Boersema 

Portret     → pg. 2 

Afina Rozema 

Portret     → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Fotowedstrijd 

Winnares→ pg. 3                                                                                                                             

Symbool van de tijd en van de seizoenen... 
Zoals beloofd vindt u hier op de voorpagina de winnende foto gemaakt door 

Anniko van der Sluis. Wij vonden het beeld erg mooi, gemaakt met oog voor 

detail. Ook vonden wij het onderwerp treffend, juist nu. Met allerlei maatrege-
len die het gevoel geven dat je leven tot stilstand komt, is een molen juist het 

symbool van ‘doorgaan’ en verwijst ook naar de seizoenen: Er komen weer 

andere tijden. Daarbij neigen de wieken van de molen naar de vreugdestand. 

Bij de vreugdestand staan de wieken precies in een 90 graden hoek. Om    

waterinloop te voorkomen kan de molenaar kiezen voor het punt daarvoor: 
neigt naar vreugde of daarna: neigt naar rouw. Onze molenaar heeft gekozen 

voor “een klein beetje vreugdachtig” én heeft bovenin een ster bevestigd.  

Een beeld van hoop in een wat sombere tijd dat we graag meenemen naar een 

lichtere toekomst!                                                                              Redactie                               

Sen. vereniging 

Westerkw.→ pg. 2                                                                                                                             

 

1e Prijs  
Fotowedstrijd 

Anniko 
van der  

Sluis 

Foto: Anniko van der Sluis Molen De Kievit  


