LET OP !

Bedenk een NAAM! ®

DE GRIJPSKERKER

WAAROM DIT KRANTJE?

W

onen in Grijpskerk, een dorp waar ontzettend veel gebeurt.
Maar ondanks dat het dorp niet heel groot is (2600 inwoners) zijn al die mooie activiteiten bij een grote groep inwoners
niet bekend. Daarnaast horen wij als dorpscoöperatie dat de
dorpsbewoners een dorpskrantje missen. Een reden voor ons om
op dit gemis in te spelen. We gaan daarom als proef in 2019 zes
keer huis-aan-huis dit krantje verspreiden. We willen je daarmee
niet alleen op de hoogte brengen van alles wat er binnen de
Dorpscoöperatie speelt, maar andere, niet commerciële organisaties binnen Grijpskerk of de buitendorpen, kunnen dit krantje
gebruiken, wanneer ze informatie dorpsbreed willen verspreiden.

-

Deze dorpskrant is een
uitgave van Dorpscoöperatie
Grijpskerk Verbonden en
verschijnt dit jaar 6 keer.

®
-

Heb je iets te melden wat
belangrijk is voor onze dorpsgenoten, mail dat dan naar
onze redactie.
Zie onderaan.

–
-

DE DORPSKRANT:
Een goede naam is het halve
werk
We zoeken een mooie, goede naam voor
onze dorpskrant. De Romeinen zeiden
het al: Nomen (de naam) est (is) omen
(een voorteken).
Wij willen dus een naam die tegelijkertijd
een voorteken is van al het goede dat
Grijpskerk te wachten staat.
Uit alle opmerkingen bij het maken van
een dorpsmanifest bleek dat wij in ons
dorp Grijpskerk hoog hebben zitten: een
fijn dorp, een goed dorp, een dorp met
veel mogelijkheden en kansen.
Wij hopen dat in deze krant regelmatig
verslag wordt gedaan van inspirerende
activiteiten én oproepen worden gedaan
om mogelijke problemen op creatieve wijze op te lossen.
Dus weet je een goede naam? Aarzel niet
en stuur je gouden vondst naar Roelof
Bosma, e-mail:
secretaris@grijpskerkverbonden.nl
Heb jij dé naam gevonden dan stellen wij
daar ook wat tegenover:
De Boffert krijgt een Poffert!
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HET ONTHOUDEN WAARD
Dé digitale kalender van activiteiten in Grijpskerk: www.ingrijpskerk.nl
Nieuwe website van onze nieuwe gemeente: www.westerkwartier.nl
Wethouder voor Grijpskerk: Hielke Westra
Dorpscoördinator: nog niet bekend
Website over wonen in Grijpskerk: www.woneningrijpskerk.nl

IDEEËNBUS

INFORMATIE AANLEVEREN

Heb je een briljant idee? Houd
het niet voor jezelf, maar meld
het ons:
redactie@grijpskerkverbonden.nl
of bij het Dorpsloket.

Informatie voor het volgende krantje aanleveren:
·

Vóór 15 maart 2019

·

Bij Dorpsloket of via
redactie@grijpskerkverbonden.nl

HET VOLGENDE KRANTJE

EXCELSIOR:

In de tweede week van april komt het tweede dorpskrantje uit. Het centrale thema daarin wordt: (club)
activiteiten. Grijpskerk is een actief dorp waar veel
te doen is. Uit vragen die we bij het dorpsloket krijgen merken we dat lang niet iedereen overal goed
van op de hoogte is.

“

We willen daarom in het volgende krantje een overzicht geven van alle bekende en minder bekende
activiteiten die in Grijpskerk plaatsvinden. Uiteraard om mensen hiermee de mogelijkheid te geven
zich daarbij aan te sluiten.

”

Mocht je het idee hebben dat uw wandel-, jeugd-,
dans-, handwerk-, kaart-, sport-, yoga-, mediteer-,
eet-, lees- of debateer club nog wel eens onder de
aandacht gebracht kan worden, dan kan je dit aan
ons doorgeven.
Je kunt deze informatie vóór 15 maart mailen naar
redactie@grijpskerkverbonden.nl of inleveren bij het
Dorpsloket. We hebben dan de volgende informatie
nodig: wat, wanneer, de contactgegevens en of
nieuwe leden welkom zijn. Op die manier proberen
we zo een compleet mogelijk overzicht van actief
Grijpskerk samen te stellen. De redactie behoudt
zich het recht voor stukken zo nodig in te korten.
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