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WAAROM DIT KRANTJE? 

W onen in Grijpskerk, een dorp waar ontzettend veel gebeurt. 
Maar ondanks dat het dorp niet heel groot is (2600 inwo-

ners) 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 organisa-
ties 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 dorps-
genoten, mail dat dan naar 
onze redactie. 
Zie onderaan. 
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LET OP ! 
Bedenk een NAAM!  ®�����Ǥ�͚ 
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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 wij-
ze 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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XJS�������JS�
������QTUJS�RJSXJS�GNSSJS�JS�XQZNYJS�[TTW�
QFSLJWJ�TK�PTWYJWJ�YNOI�FFS�[TTW�JJS�PTU�PTKKNJ��
YMJJ�TK�JJS�IWFSPOJ��&QX�IJ�GJ_TJPJWX�JS�XUJQ�
QJYOJ�\NQQJS�ITJS�PFS�IFY��RFFW�FQQJJS�RFFW�_NS�
MJGGJS�NS�JJS�UWFFYOJ�NX�TTP�UWNRF��,JRNIIJQI�
_NOS�JW�WTSI�IJ����RJSXJS�INJ�QFSLXPTRJS�TU�
IJ�_TSIFLRNIIFL��)J_J�NSQTTU�NX�JJS�NSNYNFYNJK�
[FS�IJ�33(?�JS�IJ�)TWUXHT¸UJWFYNJ�JS�NX�JW�
[TTW�FQQJ�RJSXJS�ZNY�,WNOUXPJWP�JS�TRXYWJPJS� 
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RJJWIJ�JS�TSYXUFSSJS�F[TSI�\FFWTU�\J�
NSMTZIJQNOP�JJS�LTJI�LJXUWJP�RJY�IJ�RN�
SNXYJW�MFIIJS��-NO�\FX�_JJW�LJ±SYJWJXXJJWI�
NS�TS_J�TSXYFFSXLJXHMNJIJSNX �JS�NS�MJY�WJN�
QJS�JS�_JNQJS�[FS�)TWUXQTPJY�;TTW�*QPFFW�� 
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4TP�PWJLJS�\J�WZNRXHMTTYX�
IJ�LJQJLJSMJNI�TR�TS_J�_TW�
LJS�YJ�ZNYJS�T[JW�IJ�GJQFXYNSL�
[FS�[JJQ�RFSYJQ_TWLJWX�NS�TSX�
ITWU��<J�MJGGJS�[FS�IJ�LJQJ�
LJSMJNI�LJGWZNP�LJRFFPY�TR�
MJR�TSX�2FSNKJXY�[TTW�IJ�
2FSYJQ_TWLJW�FFS�YJ�GNJIJS�� 
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2FFW� \£Y� LFFS� \J� IFS� ITJS� JS� MTJ$� &SY�
\TTWIJS�IFFWTU� PZSSJS�SFYZZWQNOP� FQQJJS� [FS�
IJ� QJIJS� PTRJS�� )FFWTR� _NOS� \J�RJY� JQPFFW�
LFFS� JYJS�� )FY� QJ[JWIJ� MJJQ� \FY� NSKTWRFYNJ��
\JSXJS�� _TWLJS� JS� UQFSSJS� TU�� *S� MJY� \FX�
[TTWFQ� TTP� JWL� LJ_JQQNL�� <FY� XYJJIX� YJWZL�
P\FR�TU�IJ�QNOXYOJX�\FX�ç\TSJSè��4TP�IFFWRJJ�
_NOS�\J�FFS�IJ�XQFL�LJLFFS��������������������®�� 
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4U����RFFWY�F�X��\TWIY�IJ�QJIJS[JWLFIJWNSL�
[FS�IJ�)TWUXHT¸UJWFYNJ�LJMTZIJS��3TYJJW�FQ�
[FXY�IJ�IFYZR�NS�OJ�FLJSIF��<J�LFFS�TU�IJ_J�
F[TSI�YJWZLPNOPJS�TU�MJY�FKLJQTUJS�OFFW�JS�
QJLLJS�OJ�IJ�UQFSSJS�[TTW�MJY�PTRJSIJ�OFFW�
[TTW��<J�\NQQJS�LWFFL�\JYJS�\FY�OJ�[FS�IJ_J�
UQFSSJS�[NSIY��)J�IJKNSNYNJ[J�ZNYSTINLNSL�RJY�
FLJSIF�TSY[FSL�OJ�ZNYJWQNOP�_J[JS�IFLJS�[TTW�
IJ�[JWLFIJWNSL� 
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-TTLYJUZSYJS�[FS�MJY�FKLJQTUJS�OFFW 

· 4SY\NPPJQNSL�JS�TU_JY�[FS�MJY�ITWUXQTPJY� 
<J�MJGGJS�IFFWGNO�XFRJSLJ\JWPY�RJY�IJ�
33(?��IJ�LJRJJSYJ�?ZNIMTWS�JS�IJ�
8<,?� 

· .S������MJJKY�IJ�\JWPLWTJU�*2)1�*YJS�
RJY�IJ�1JIJS����PJJW�JJS�RFFQYNOI�LJTWLF�
SNXJJWI�[TTW�IJ�QJIJS�[FS�IJ�ITWUXHT¸UJ�
WFYNJ���9NOIJSX�IJ_J�RFFQYNOIJS�
MJJKY�MJY�GJXYZZW�RJY�IJ�QJIJS�
LJXUWTPJS�T[JW�MZS�\JSXJS�JS�
NIJJS� 

· ;JWIJW�TSY\NPPJQJS�[FS�IJ�NS�
KTWRJQJ�_TWL��&FS�YJ�[WFLJS�GNO�
MJY�)TWUXQTPJY��?NJ�[JWIJW�����
MNJWSFFXY� 

· 4TP�MJY�TSIJW\JWU�ê\TSJSë�JS�RJY�SFRJ�MJY�YJPTWY�
FFS�UFXXJSIJ�\TSNSLJS�QJJKY�XYJWP�NS�,WNOUXPJWP��4R�
INJ�WJIJS�MJGGJS�\J�NS�XFRJS\JWPNSL�RJY�)TWUXGJ�
QFSLJS�TTP�INY�YMJRF�TULJUFPY��*W�_NOS�MZNX-FFS-MZNX�
KQ^JWX�[JWXUWJNI�JS�JW�NX�JJS�\JGXNYJ�TSY\NPPJQI��_NJ�
TSIJWFFS��8FRJS�RJY�IJ�LJRJJSYJ�_NOS�JW�Y\JJ�F[TS�
IJS�T[JW�INY�TSIJW\JWU�LJTWLFSNXJJWI�������� 

· .S�IJ�_TRJW�_NOS�\J�LJXYFWY�RJY�IJ�_TS�
IFLRNIIFLNSQTTU�NS�)J�3NJZ\J�<NJWIJ��
)NY�NX�JJS�FHYN[NYJNY�INJ�\J�XFRJS�RJY�IJ�
33(?�MJGGJS�TULJUFPY��_NJ�UFLNSF��� 

· -JY�ITWUXQTPJY�ê;TTW�*QPFFWë�NX�[JWIJW�
TSY\NPPJQI�JS�ZNYLJGWJNI�RJY�JJS�INLNYFQJ�
TSIJWXYJZSNSLXLWTJU 

· �.S�TPYTGJW�_NOS�\J�GJLTSSJS�RJY�IJ�TSY\NPPJQNSL�[FS�
JJS�ITWUX[NXNJ�NS�XFRJS\JWPNSL�RJY�;JWJSNLNSL�
)TWUXGJQFSLJS�JS�IJ�;JWJSNLNSL�,WTSNSLJW�)TWUJS� 

<FY�LFFS�\J�ITJS�GJQFSLWNOPXYJ�UZSYJS� 

· 4SIJW_TJP�SFFW�\JSXJS�JS�NIJJS�[FS�IJ�OJZLI� 

· 4WLFSNXJWJS�FHYN[NYJNYJS 
8FRJS\JWPNSL�RJY�)TWUXGJQFSLJS 

.S�IJ�FKLJQTUJS�UJWNTIJ�MJGGJS�)TWUXGJQFSLJS�JS�IJ�
)TWUXHT¸UJWFYNJ�TU�[JWXHMNQQJSIJ�YJWWJNSJS�XFRJSLJ�
\JWPY�� 
3NJY�FQQJJS�MJGGJS�\J�LJ_FRJSQNOP�IJ�Y\JJ�F[TSIJS�
T[JW�\TSJS�LJTWLFSNXJJWI��RFFW�TTP�GNO�MJY�TSY\NPPJQJS�
[FS�MJY�ITWUXRFSNKJXY�_NOS�\J�XFRJS�TULJYWTPPJS�� 
.SRNIIJQX�_NOS�JW�LJXUWJPPJS�LJXYFWY�T[JW�IJ�RTLJQNOP�
MJNI�TR�IJ�XFRJS\JWPNSL�RJJW�MFSIJS�JS�[TJYJS�YJ�
LJ[JS�IFS�\JQ�çXFRJSLFFSè�YJ�TSIJW_TJPJS� 
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)TWUXQTPJY�;TTW�*Q�
PFFW�NX�JQPJ�RTWLJS�
TUJS��RFFW�\FY�
ITJS�_J�[TTW�Z�$� 

-JY� ITWUXQTPJY� NS� IJ� <NJWIJ� NX�
NJIJWJ� \JWPIFL� [FS� ��� YTY� ���
TUJS�� .S\TSJWX� [FS� MJY� ITWU�
PZSSJS�JW�RJY�FQQJWQJN�[WFLJS�YJ�
WJHMY���� 

.JIJWJJS� PFS� SFRJQNOP� \JQ� JJSX�
JJS�MFSIOJ�J]YWF�LJGWZNPJS��*JS�
PQZXOJ�NS�MZNX�TK�YZNS��MZQU�RJY�IJ�
GTTIXHMFUUJS� TK� [JW[TJW�� XF�
RJS�LJ_JQQNL�JJS�ZNYOJ�RFPJS�TK�
XUTWYNJK� GJ_NL� _NOS� RJY� JJS�
RFFYOJ��*JSRFQNL�TK�[TTW�QFSLJWJ�
YNOI���/J�PZSY�TTP�IJSPJS�FFS�JJS�
UWTGQJJRUOJ� RJY� OTZ\� RTGNJQJ�
YJQJKTTS�TK�QFUYTU� 

0TWYTR� MJY� PFS� [FS� FQQJX� _NOS��
\FFWGNO�IJ�RJSXJS�[FS�MJY�QTPJY�
UWTGJWJS� OJ�_T�LTJI�RTLJQNOP� YJ�
MJQUJS��4TP�FQX�_J�MJY�FSY\TTWI�
_JQK�SNJY�\JYJS��_ZQQJS�_J�UWTGJ�
WJS�OJ�NS�HTSYFHY�YJ�GWJSLJS�RJY�
NJRFSI�INJ�MJY�\JQ�\JJY� ��&QYNOI�
IJ�RTJNYJ�\FFWI�TR�JJSX� QFSLX�
YJ� LFFS� TK� YJ� GJQQJS� RJY� SZR�

RJW�������������������� 
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.SKTWRFYNJ�T[JW�\TSJS�NS�,WNOUX�
PJWP�[NSI�OJ�TU�IJ�\JGXNYJ�
\\\�\TSJSNSLWNOUXPJWP�SQ�INJ�
\NO�XFRJS�RJY�;JWJSNLNSL�
)TWUXGJQFSLJS�TSIJWMTZIJS� 
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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 
Heb je een briljant idee? Houd 
het niet voor jezelf, maar meld 
het ons:  

redactie@grijpskerkverbonden.nl 
of bij het Dorpsloket. 

HET VOLGENDE KRANTJE 
In de tweede week van april komt het tweede dorps-
krantje 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 krij-
gen merken we dat lang niet iedereen overal goed 
van op de hoogte is.  

We willen daarom in het volgende krantje een over-
zicht geven van alle bekende en minder bekende 
activiteiten die in Grijpskerk plaatsvinden. Uiter-
aard 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. 

INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanle-
veren: 

· Vóór 15 maart 2019 

· Bij Dorpsloket of via  
redactie@grijpskerkverbonden.nl 

EXCELSIOR:    

“&09�([FHOVLRU�KHHIW�RS����MDQXDUL�WLM�
GHQV�HHQ�JUDQGLRRV�FRQFHUW�DIVFKHLG�JH�
QRPHQ�YDQ�GLULJHQW�$QGULHV�GH�+DDQ��2S�
���MDQXDUL�LV�GH�QLHXZH�GLULJHQW�JHVWDUW��
$QGULHV�.UDPHU��(YHQDOV�GH�YRULJH�$Q�
GULHV�DINRPVWLJ�XLW�)ULHVODQG��=RGUD�KHW�
HHUVWH�RSWUHGHQ�RQGHU�OHLGLQJ�YDQ�$Q�
GULHV�.UDPHU�EHNHQG�LV�KRXGHQ�ZLM�X�YLD�
ç'H�*ULMSVNHUNHUè�RS�GH�KRRJWH�” 
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8UWJJPY�MJY�OJ�FFS�\FY�IJ�������������������
ITWUXHT¸UJWFYNJ�_TFQ�ITJY$ 
<NQ�OJ�MNJW�TTP�JJS�GNOIWFLJ�FFSQJ�
[JWJS$�<NO�_TJPJS�JSYMTZXNFXYJ��
HWJFYNJ[J�GJXYZZWXQJIJS�� 
 
<J�RFPJS�LWFFL�RJY�OJ�PJSSNX�� 
7JFHYNJX�SFFW�7TJQTK�'TXRF� 
XJHWJYFWNX%LWNOUXPJWP[JWGTSIJS�SQ 

<47)�1.) 
 
'J[FQY�INY�PWFSYOJ$�4SIJWXYJZS�INY�«S�FSIJWJ�FHYN[NYJNYJS�ITTW�QNI�YJ�\TWIJS��)FY�PFS�GNO�MJY�
)TWUXQTPJY�TK�[NF�TS_J�\JGXNYJ��\\\�LWNOUXPJWP[JWGTSIJS�SQ�ITWUXHTTUJWFYNJ�QNI-\TWIJS 

4U�OFFWQNOPXJ�HTSYWNGZYNJ�GJIWFFLY� 
-�.SIN[NIZJQJ�HTSYWNGZYNJ��õ ����– 
-�,J_NSXHTSYWNGZYNJ��õ� ���–  �Y\JJ�TK�RJJW�UJWXTSJS�TU�««S�FIWJX� 
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