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

3 mei 2021 bij het Dorpsloket of via redactie@grijpskerkverbonden.nl. Wij zijn zoals al-

tijd 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 juni editie ligt in de week van 14-06-2021 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 19 juni 2021 en 17 juli 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: € 20,00 (twee of meer personen op één adres).  

Zijn de gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven veranderd of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, stuur 

dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

 
 
 

                                                                                                          

HET DORPSLOKET IS BEREIKBAAR ALS ALTIJD! 
Het is helaas nog steeds coronatijd. Dit betekent dat we alleen telefonisch en per mail 

bereikbaar zijn.  

Maar dat neemt niet weg dat we nog veel voor U kunnen betekenen. Wij kunnen een 

boodschap voor U doen, vervoer voor U regelen naar de locatie voor de covid19 injec-

tie, ziekenhuis of die vriendin die U al enige tijd niet gezien heeft.  
U kunt ons ook bellen als u een boek, spelletje of puzzel wilt lenen of ruilen. Wij doen 

graag een oproep voor U. Misschien is er nog een klein klusje in huis of tuin waar u hulp bij nodig heeft, 

of misschien met de telefoon of computer…… 

Bereikbaarheid 

We zijn ook in deze bijzondere tijden alle werkdagen van 10-12 uur bereikbaar:                   

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

BEWONERS GEZOCHT VOOR KLEINSCHALIGE WOONGROEP IN GRIJPSKERK 
Als ouders van Max, een jongen van 23 met het Syndroom van Down, heb-

ben we het initiatief genomen om in Grijpskerk, in het pand Kerkplein 6, een 

kleinschalige woongroep (maximaal 10 appartementen) te realiseren voor 

(jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, vanaf 18 jaar. De be-

doeling is dat de toekomstige bewoners een eigen appartement hebben.  
Hiernaast komt er een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Tevens  is 

er mogelijkheid tot 24 uurs-zorg. Ze hebben hun eigen plekje, maar krijgen 

hulp waar nodig. De bewoners kunnen hun woonruimte huren en zorg naar 

behoefte inkopen.  

Als alles gaat zoals wij hopen, zou in 2022 kunnen worden begonnen met de verbouwing tot een woon-

groep. Naar verwachting zou het pand dan halverwege 2023 gereed kunnen zijn voor bewoning. Er is nog 
woonruimte vrij. Ben je als ouder of verzorger op zoek naar een kleinschalige woongroep, met een huise-

lijk karakter, waar persoonlijke aandacht, begeleiding en zorg centraal staan? Neem dan vrijblijvend con-

tact met ons op: E-mail: famherrema@ziggo.nl, Tel.nr: 06 33748288                                                

                                                                                                                                                                         Gerrit en Monica Herrema 

WOONVISIE 
Sinds februari jl is de werkgroep Wonen, een initiatief van dorpsbelangen en dorpscoöperatie Grijpskerk,  

actief. De werkgroep is enorm verheugd dat de woningbouw op locatie Meindertsma, na vele jaren, nu op 

korte termijn van start kan gaan. Omdat “regeren vooruit zien is”, is de werkgroep ook bezig om uit een 

lijst van mogelijke woningbouwlocaties in Grijpskerk, de meest haalbare locaties te onderzoeken voor  

bebouwing na Meindertsma in aanmerking komen. Uitgangspunt is daarbij steeds een goed aanbod voor 
zowel jong als oud, waarbij ook het behoud van voorzieningen steeds wordt betrokken.    

Hebt u ideeën of suggesties: redactie@grijpskerkverbonden.nl                                 Werkgroep Wonen DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2021, nr. 2 

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:  
Bewoners gezocht voor  

Woongroep              → pg. 4 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Ondernemer 

Portret     → pg. 2 

Dorpsgenoot  

Portret     → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Herdenking  

4 mei       → pg. 3                                                                                                                             

FEEST: Koningsdag, Bevrijdingsdag, VV Grijpskerk! 
Bij het ter perse gaan van deze Grijpskerker was nog niet be-

kend of er weer gefeest kan worden. En zo ja, hoe dat dan kan. 
Inmiddels zijn we daar allemaal wel toe.  
We zijn nu al een jaar zoet met Corona. We moeten het nog even 

volhouden met elkaar, maar er zijn ook lichtpuntjes. Om onze 
schouders er nog even onder te zetten, maar ook om te vieren 

dat het voorjaar is en we hopelijk een mooie zomer tegemoet 
gaan, willen wij met heel Grijpskerk gaan bakken.       

                                                                                                       →  pg. 3                                                                                                           

VV Grijpskerk 

75 jaar     → pg. 3                                                                                                                             

 

Nu 
Samen met 

Feestuitgave 
Noordwesthoek 
                              → pg. 2                                                                                                                             

mailto:redactie@grijpskerkverbonden.nl


SAMEN MET DE NOORDWESTHOEK:  
Een feestnummer! 

Dat waren ‘magere’ tijden in ons dorp. Onze winkels 
voor het merendeel dicht of, bij het ter perse gaan 

van dit nummer, op afspraak open. Dat kan je toch 

niet echt gezellig noemen. Het enige wat je dan nog 

kan doen is elkaar vasthouden totdat er betere tijden 

komen. En dat is dan ook precies wat we willen doen 

met deze kranten combi! 
We maken van de gelegenheid gebruik u nog eens op 

te roepen om lokaal te winkelen in ons dorp.  

Grijpskerk is geen Grijpskerk zonder een levendige 

winkelstraat.  

Voor thuis vindt u in de Noordwesthoek een puzzel-

pagina aangeboden door 30 April Anders.      

                                                                   Redactie 

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

DE NIEUWE WIERDE 
Een ware metamorfose 

In het afgelopen jaar heeft De Nieuwe Wierde een wa-
re metamorfose ondergaan. Zodra de corona maatre-

gelen het toelaten, nodigen we u van harte uit om 

deze veranderingen met eigen ogen te bekijken. Denk 

aan de unieke bibliotheek* (ja, echt!) en de nieuwe 

zalen van het MFC. Bent u benieuwd hoe de zalen 

eruit zien en wat het kost om er eentje te huren?  
Kijk dan op www.mfcgrijpskerk.nl/zalen.                        

Ondertussen is de laatste fase van de bouw van start 

gegaan. Onder andere de keuken krijgt een moderne 

make-over. Na de zomer moet al het werk klaar zijn. 

We hopen de oplevering hiervan feestelijk met u te 
mogen vieren. Ook werken we aan plannen voor de 

tuin rondom De Nieuwe Wierde. Het moet een dorps-

tuin worden, waar jong en oud elkaar kunnen ont-

moeten. We willen de tuin samen met de inwoners 

van Grijpskerk en de gebruikers van De Nieuwe  

Wierde gaan ontwerpen én onderhouden. Meer 
nieuws over dit proces volgt later dit jaar. U kunt De 

Nieuwe Wierde ook volgen op social media. 

Facebook: DeNieuweWierde 

Instagram: denieuwewierde 

*De bibliotheek heeft op dit moment wel een afhaal-
service. Kijk op biblionetgroningen.nl. 

               Werkgroep Communicatie De Nieuwe Wierde 

   

                                      

KAPPER IN CORONA TIJD 
Hittsje Kuiper 

Hittsje Kuiper is al weer ruim 

vijf jaar de trotse eigenaar van 
Kapsalon & Schoonheidssalon 

Libelle in ons dorp. Als star-

tende ondernemer vond zij in 

Grijpskerk het ideale pand. 

Hittsje houdt ervan mensen 
mooi te maken en hen een 

goed gevoel over hun uiterlijk 

te geven. Zij is één van de wei-

nige kapsters die geen perma-

nent zetten. Het is haar overtuiging dat een goede 

coup en/of een juiste kleur volume en structuur 
aan het haar geven, waardoor een permanent niet 

nodig is. Dat dit aanslaat in Grijpskerk is duide-

lijk. Hoe ervaart zij de coronatijd? Hittsje: “De eer-

ste lockdown was voor mij een overval, maar ik 

kon al gauw de knop omzetten en heb in die perio-

de gebruikt om de salon helemaal op te knappen. 
Tijdens de tweede lockdown vond ik moeilijker om 

mijn draai te vinden. Gelukkig mag ik nu weer 

werken en ben ik blij dat de klanten mij weer we-

ten te vinden. Daar geniet ik van. Ik hoop dat het 

goed blijft gaan. Elke dag is meegenomen.” Hittsje 
gebruikte deze tijd ook om zich verder te ontwik-

kelen door een opleiding succesvol af te ronden 

voor kleur en kledingstyliste. Zo kan ze haar klan-

ten een nog breder advies over hun uiterlijk geven. 

                                                            Redactie                                                                                                 

ONZE DORPSGENOOT 
Erik Doesburg 

Een nuchtere Groninger, die 

bijna al zijn gehele leven 
woont en werkt in Grijpskerk. 

Een voetballiefhebber in hart 

en nieren: Actief voetballend 

in de zaterdagcompetitie, lid 

van de jeugd-technische com-
missie, scheidsrechter bij de 

jeugd. Al met al een drijvende 

kracht achter de schermen. 

Erik werkt  in de milieutech-

niek en bodemsanering bij 

Oosterhof Holman. Hierbij kun je denken aan  
grond saneren van b.v. tankstations, maar ook 

aan verontreinigd slib van waterwegen. Sinds 

2017 is hij tevens veiligheidsdeskundige, om men-

sen bewust te maken van een veilige manier van 

werken. Het is prima wonen in Grijpskerk, maar af 

en toe mist hij het “dorpsgevoel”. Vele  mensen 
kennen en groeten elkaar, maar als hij een omme-

tje met zijn hond Bacchus maakt ziet hij dat ook 

veel mensen in hun eigen “bubbel” verzonken zijn. 

En covid-19 versterkt die afstandelijkheid. Lande-

lijk wonen ergens in het buitengebied is wel een 
wens. Mocht het zo ver komen, dan wel graag op 

een plek waar het gemeentelijk beleid en de uitvoe-

ring minder stroperig zijn dan nu. Ach, er moet 

wat te wensen over blijven.                     Redactie 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 
 
 
HEEL GRIJPSKERK BAKT: door en voor jong en oud 

Wat is het idee: Jij bakt een mooie taart, een cake, (of 

iets anders dat uit de oven komt). Je kent vast wel iemand 

voor wie je iets leuks/lekkers wilt bakken. Je kunt denken 

aan iemand die je lange tijd niet hebt gezien, iemand die 

het in het afgelopen jaar zwaar heeft gehad, iemand die je 
zomaar wilt verrassen, etc.  

Wanneer je je bij ons aanmeldt, dan zorgt de dorpscoöpe-

ratie er voor dat je een leuke taartdoos krijgt, waar je jouw 

baksel in kunt doen. Je bezorgt het persoonlijk bij degene 

die je hebt uitgekozen. Stuur ons een foto van wat je hebt 

gebakken. De leukste, mooiste en/of origineelste krijgt 
een prijsje en natuurlijk….eeuwige roem. 

Wanneer: omdat dit jaar wederom Bevrijdingsdag niet ge-

vierd kan worden, hebben we woensdag 5 mei uitgekozen 

als dag van “taartuitdeling”. Lijkt het je leuk om mee te 

doen, meld het ons dan uiterlijk donderdag 29 april we-
ten via dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl of tel. 06-16399367 onder vermelding van: naam, adres,           

telefoonnummer en e-mailadres.                                                                      Bestuur Dorpscoöperatie                                                                                                                       

 

SOBERE HERDENKING 4 MEI 
Dit jaar zal er 

opnieuw op 4 

mei geen her-

denkingsdienst  

en herdenking 
op de begraaf-

plaats zijn in 

Grijpskerk.  

Uitgaande van 

het gegeven 

dat tot 1 juni 
geen  

evenementen mogen worden georganiseerd, heeft het 4 

mei comité besloten de herdenking, net als vorig jaar, 

sober te houden. Wij zullen als 4 mei comité Grijpskerk, 

net als vorig jaar, kransen en bloemen leggen op de be-
graafplaats. Ook zullen muzikanten van de muziekvere-

nigingen CMV Excelsior en Ons Ideaal verspreid over 

het dorp in kleine groepjes spelen. Vlak voor 

20.00 uur zal het taptoe signaal klinken, waar-

na er om 20.00 uur twee minuten stilte gehou-
den zal worden gevolgd door het spelen van het 

Wilhelmus. Op deze manier zal er voor ieder-

een in het dorp de taptoe en het Wilhelmus te 

horen zijn en op een waardige manier invulling 

gegeven worden aan de 4 mei herdenking. Jan 

Riemersma is gestopt als comitélid. We zijn 
Jan zeer dank-

baar voor zijn 

inzet de afgelo-

pen 15 jaar!  

We zien u graag 
terug in 2022. 

 
Het 4 mei comité, 
Roeletta Mollema 
en Cor Meijer 

75 JARIG BESTAAN VV GRIJPSKERK   
Voetbalvereniging Grijpskerk viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. In mei 1946 werd de club opgericht en 

sindsdien is in het dorp voetballen in clubverband mogelijk. Waar het bestuur van de vereniging in dit 

jubileumjaar graag verschillende activiteiten wil organiseren, is dat dit jaar vanwege corona een uitda-

ging.  

Jubileumboek: In de eerste maanden van dit jaar is al op diverse manieren aandacht besteed aan het 
jubileum. Later dit jaar vindt ook een sportdag plaats voor jeugdleden en wordt gekeken naar andere   

activiteiten. De ontwikkeling van een jubileumboek 

zit in de eindfase. In het boek komen honderden      

namen van (oud)leden en betrokkenen terug.  

Nieuw clubhuis: Belangrijk dit jubileumjaar is de 

realisatie van een nieuwe club- en kleedkamerruim-
te. Vermoedelijk wordt in de zomer gestart met de 

nieuwbouw. Dit complex wordt grotendeels naast 

het huidige gebouw geplaatst.   

Sponsorloop; Op zaterdag 8 mei organiseert de 

voetbalclub een sponsorloop voor jeugdleden. Zij 
lopen die dag meerdere rondjes om het voetbalveld 

om geld in te zamelen voor de voetbalclub. Meer   

informatie hierover is te vinden op 

www.vvgrijpskerk.nl                     VV Grijpskerk 

http://www.mfcgrijpskerk.nl/zalen
mailto:dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl


SAMEN MET DE NOORDWESTHOEK:  
Een feestnummer! 

Dat waren ‘magere’ tijden in ons dorp. Onze winkels 
voor het merendeel dicht of, bij het ter perse gaan 

van dit nummer, op afspraak open. Dat kan je toch 

niet echt gezellig noemen. Het enige wat je dan nog 

kan doen is elkaar vasthouden totdat er betere tijden 

komen. En dat is dan ook precies wat we willen doen 

met deze kranten combi! 
We maken van de gelegenheid gebruik u nog eens op 

te roepen om lokaal te winkelen in ons dorp.  

Grijpskerk is geen Grijpskerk zonder een levendige 

winkelstraat.  

Voor thuis vindt u in de Noordwesthoek een puzzel-

pagina aangeboden door 30 April Anders.      

                                                                   Redactie 

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

DE NIEUWE WIERDE 
Een ware metamorfose 

In het afgelopen jaar heeft De Nieuwe Wierde een wa-
re metamorfose ondergaan. Zodra de corona maatre-

gelen het toelaten, nodigen we u van harte uit om 

deze veranderingen met eigen ogen te bekijken. Denk 

aan de unieke bibliotheek* (ja, echt!) en de nieuwe 

zalen van het MFC. Bent u benieuwd hoe de zalen 

eruit zien en wat het kost om er eentje te huren?  
Kijk dan op www.mfcgrijpskerk.nl/zalen.                        

Ondertussen is de laatste fase van de bouw van start 

gegaan. Onder andere de keuken krijgt een moderne 

make-over. Na de zomer moet al het werk klaar zijn. 

We hopen de oplevering hiervan feestelijk met u te 
mogen vieren. Ook werken we aan plannen voor de 

tuin rondom De Nieuwe Wierde. Het moet een dorps-

tuin worden, waar jong en oud elkaar kunnen ont-

moeten. We willen de tuin samen met de inwoners 

van Grijpskerk en de gebruikers van De Nieuwe  

Wierde gaan ontwerpen én onderhouden. Meer 
nieuws over dit proces volgt later dit jaar. U kunt De 

Nieuwe Wierde ook volgen op social media. 

Facebook: DeNieuweWierde 

Instagram: denieuwewierde 

*De bibliotheek heeft op dit moment wel een afhaal-
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KAPPER IN CORONA TIJD 
Hittsje Kuiper 

Hittsje Kuiper is al weer ruim 

vijf jaar de trotse eigenaar van 
Kapsalon & Schoonheidssalon 

Libelle in ons dorp. Als star-

tende ondernemer vond zij in 

Grijpskerk het ideale pand. 

Hittsje houdt ervan mensen 
mooi te maken en hen een 

goed gevoel over hun uiterlijk 

te geven. Zij is één van de wei-

nige kapsters die geen perma-

nent zetten. Het is haar overtuiging dat een goede 

coup en/of een juiste kleur volume en structuur 
aan het haar geven, waardoor een permanent niet 

nodig is. Dat dit aanslaat in Grijpskerk is duide-

lijk. Hoe ervaart zij de coronatijd? Hittsje: “De eer-

ste lockdown was voor mij een overval, maar ik 

kon al gauw de knop omzetten en heb in die perio-

de gebruikt om de salon helemaal op te knappen. 
Tijdens de tweede lockdown vond ik moeilijker om 

mijn draai te vinden. Gelukkig mag ik nu weer 

werken en ben ik blij dat de klanten mij weer we-

ten te vinden. Daar geniet ik van. Ik hoop dat het 

goed blijft gaan. Elke dag is meegenomen.” Hittsje 
gebruikte deze tijd ook om zich verder te ontwik-

kelen door een opleiding succesvol af te ronden 

voor kleur en kledingstyliste. Zo kan ze haar klan-

ten een nog breder advies over hun uiterlijk geven. 

                                                            Redactie                                                                                                 

ONZE DORPSGENOOT 
Erik Doesburg 

Een nuchtere Groninger, die 

bijna al zijn gehele leven 
woont en werkt in Grijpskerk. 

Een voetballiefhebber in hart 

en nieren: Actief voetballend 

in de zaterdagcompetitie, lid 

van de jeugd-technische com-
missie, scheidsrechter bij de 

jeugd. Al met al een drijvende 

kracht achter de schermen. 

Erik werkt  in de milieutech-

niek en bodemsanering bij 

Oosterhof Holman. Hierbij kun je denken aan  
grond saneren van b.v. tankstations, maar ook 

aan verontreinigd slib van waterwegen. Sinds 

2017 is hij tevens veiligheidsdeskundige, om men-

sen bewust te maken van een veilige manier van 

werken. Het is prima wonen in Grijpskerk, maar af 

en toe mist hij het “dorpsgevoel”. Vele  mensen 
kennen en groeten elkaar, maar als hij een omme-

tje met zijn hond Bacchus maakt ziet hij dat ook 

veel mensen in hun eigen “bubbel” verzonken zijn. 

En covid-19 versterkt die afstandelijkheid. Lande-

lijk wonen ergens in het buitengebied is wel een 
wens. Mocht het zo ver komen, dan wel graag op 

een plek waar het gemeentelijk beleid en de uitvoe-

ring minder stroperig zijn dan nu. Ach, er moet 

wat te wensen over blijven.                     Redactie 
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HEEL GRIJPSKERK BAKT: door en voor jong en oud 

Wat is het idee: Jij bakt een mooie taart, een cake, (of 

iets anders dat uit de oven komt). Je kent vast wel iemand 

voor wie je iets leuks/lekkers wilt bakken. Je kunt denken 

aan iemand die je lange tijd niet hebt gezien, iemand die 

het in het afgelopen jaar zwaar heeft gehad, iemand die je 
zomaar wilt verrassen, etc.  

Wanneer je je bij ons aanmeldt, dan zorgt de dorpscoöpe-

ratie er voor dat je een leuke taartdoos krijgt, waar je jouw 

baksel in kunt doen. Je bezorgt het persoonlijk bij degene 

die je hebt uitgekozen. Stuur ons een foto van wat je hebt 

gebakken. De leukste, mooiste en/of origineelste krijgt 
een prijsje en natuurlijk….eeuwige roem. 

Wanneer: omdat dit jaar wederom Bevrijdingsdag niet ge-

vierd kan worden, hebben we woensdag 5 mei uitgekozen 

als dag van “taartuitdeling”. Lijkt het je leuk om mee te 

doen, meld het ons dan uiterlijk donderdag 29 april we-
ten via dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl of tel. 06-16399367 onder vermelding van: naam, adres,           

telefoonnummer en e-mailadres.                                                                      Bestuur Dorpscoöperatie                                                                                                                       

 

SOBERE HERDENKING 4 MEI 
Dit jaar zal er 

opnieuw op 4 

mei geen her-

denkingsdienst  

en herdenking 
op de begraaf-

plaats zijn in 

Grijpskerk.  

Uitgaande van 

het gegeven 

dat tot 1 juni 
geen  

evenementen mogen worden georganiseerd, heeft het 4 

mei comité besloten de herdenking, net als vorig jaar, 

sober te houden. Wij zullen als 4 mei comité Grijpskerk, 

net als vorig jaar, kransen en bloemen leggen op de be-
graafplaats. Ook zullen muzikanten van de muziekvere-

nigingen CMV Excelsior en Ons Ideaal verspreid over 

het dorp in kleine groepjes spelen. Vlak voor 

20.00 uur zal het taptoe signaal klinken, waar-

na er om 20.00 uur twee minuten stilte gehou-
den zal worden gevolgd door het spelen van het 

Wilhelmus. Op deze manier zal er voor ieder-

een in het dorp de taptoe en het Wilhelmus te 

horen zijn en op een waardige manier invulling 

gegeven worden aan de 4 mei herdenking. Jan 

Riemersma is gestopt als comitélid. We zijn 
Jan zeer dank-

baar voor zijn 

inzet de afgelo-

pen 15 jaar!  

We zien u graag 
terug in 2022. 

 
Het 4 mei comité, 
Roeletta Mollema 
en Cor Meijer 

75 JARIG BESTAAN VV GRIJPSKERK   
Voetbalvereniging Grijpskerk viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. In mei 1946 werd de club opgericht en 

sindsdien is in het dorp voetballen in clubverband mogelijk. Waar het bestuur van de vereniging in dit 

jubileumjaar graag verschillende activiteiten wil organiseren, is dat dit jaar vanwege corona een uitda-

ging.  

Jubileumboek: In de eerste maanden van dit jaar is al op diverse manieren aandacht besteed aan het 
jubileum. Later dit jaar vindt ook een sportdag plaats voor jeugdleden en wordt gekeken naar andere   

activiteiten. De ontwikkeling van een jubileumboek 

zit in de eindfase. In het boek komen honderden      

namen van (oud)leden en betrokkenen terug.  

Nieuw clubhuis: Belangrijk dit jubileumjaar is de 

realisatie van een nieuwe club- en kleedkamerruim-
te. Vermoedelijk wordt in de zomer gestart met de 

nieuwbouw. Dit complex wordt grotendeels naast 

het huidige gebouw geplaatst.   

Sponsorloop; Op zaterdag 8 mei organiseert de 

voetbalclub een sponsorloop voor jeugdleden. Zij 
lopen die dag meerdere rondjes om het voetbalveld 

om geld in te zamelen voor de voetbalclub. Meer   

informatie hierover is te vinden op 

www.vvgrijpskerk.nl                     VV Grijpskerk 

http://www.mfcgrijpskerk.nl/zalen
mailto:dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl


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

3 mei 2021 bij het Dorpsloket of via redactie@grijpskerkverbonden.nl. Wij zijn zoals al-

tijd 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 juni editie ligt in de week van 14-06-2021 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 19 juni 2021 en 17 juli 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: € 20,00 (twee of meer personen op één adres).  

Zijn de gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven veranderd of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, stuur 

dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

 
 
 

                                                                                                          

HET DORPSLOKET IS BEREIKBAAR ALS ALTIJD! 
Het is helaas nog steeds coronatijd. Dit betekent dat we alleen telefonisch en per mail 

bereikbaar zijn.  

Maar dat neemt niet weg dat we nog veel voor U kunnen betekenen. Wij kunnen een 

boodschap voor U doen, vervoer voor U regelen naar de locatie voor de covid19 injec-

tie, ziekenhuis of die vriendin die U al enige tijd niet gezien heeft.  
U kunt ons ook bellen als u een boek, spelletje of puzzel wilt lenen of ruilen. Wij doen 

graag een oproep voor U. Misschien is er nog een klein klusje in huis of tuin waar u hulp bij nodig heeft, 

of misschien met de telefoon of computer…… 

Bereikbaarheid 

We zijn ook in deze bijzondere tijden alle werkdagen van 10-12 uur bereikbaar:                   

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

BEWONERS GEZOCHT VOOR KLEINSCHALIGE WOONGROEP IN GRIJPSKERK 
Als ouders van Max, een jongen van 23 met het Syndroom van Down, heb-

ben we het initiatief genomen om in Grijpskerk, in het pand Kerkplein 6, een 

kleinschalige woongroep (maximaal 10 appartementen) te realiseren voor 

(jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, vanaf 18 jaar. De be-

doeling is dat de toekomstige bewoners een eigen appartement hebben.  
Hiernaast komt er een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Tevens  is 

er mogelijkheid tot 24 uurs-zorg. Ze hebben hun eigen plekje, maar krijgen 

hulp waar nodig. De bewoners kunnen hun woonruimte huren en zorg naar 

behoefte inkopen.  

Als alles gaat zoals wij hopen, zou in 2022 kunnen worden begonnen met de verbouwing tot een woon-

groep. Naar verwachting zou het pand dan halverwege 2023 gereed kunnen zijn voor bewoning. Er is nog 
woonruimte vrij. Ben je als ouder of verzorger op zoek naar een kleinschalige woongroep, met een huise-

lijk karakter, waar persoonlijke aandacht, begeleiding en zorg centraal staan? Neem dan vrijblijvend con-

tact met ons op: E-mail: famherrema@ziggo.nl, Tel.nr: 06 33748288                                                

                                                                                                                                                                         Gerrit en Monica Herrema 

WOONVISIE 
Sinds februari jl is de werkgroep Wonen, een initiatief van dorpsbelangen en dorpscoöperatie Grijpskerk,  

actief. De werkgroep is enorm verheugd dat de woningbouw op locatie Meindertsma, na vele jaren, nu op 

korte termijn van start kan gaan. Omdat “regeren vooruit zien is”, is de werkgroep ook bezig om uit een 

lijst van mogelijke woningbouwlocaties in Grijpskerk, de meest haalbare locaties te onderzoeken voor  

bebouwing na Meindertsma in aanmerking komen. Uitgangspunt is daarbij steeds een goed aanbod voor 
zowel jong als oud, waarbij ook het behoud van voorzieningen steeds wordt betrokken.    

Hebt u ideeën of suggesties: redactie@grijpskerkverbonden.nl                                 Werkgroep Wonen DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2021, nr. 2 

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:  
Bewoners gezocht voor  

Woongroep              → pg. 4 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Ondernemer 

Portret     → pg. 2 

Dorpsgenoot  

Portret     → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Herdenking  

4 mei       → pg. 3                                                                                                                             

FEEST: Koningsdag, Bevrijdingsdag, VV Grijpskerk! 
Bij het ter perse gaan van deze Grijpskerker was nog niet be-

kend of er weer gefeest kan worden. En zo ja, hoe dat dan kan. 
Inmiddels zijn we daar allemaal wel toe.  
We zijn nu al een jaar zoet met Corona. We moeten het nog even 

volhouden met elkaar, maar er zijn ook lichtpuntjes. Om onze 
schouders er nog even onder te zetten, maar ook om te vieren 

dat het voorjaar is en we hopelijk een mooie zomer tegemoet 
gaan, willen wij met heel Grijpskerk gaan bakken.       

                                                                                                       →  pg. 3                                                                                                           

VV Grijpskerk 

75 jaar     → pg. 3                                                                                                                             

 

Nu 
Samen met 

Feestuitgave 
Noordwesthoek 
                              → pg. 2                                                                                                                             
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