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DORPSKAART

Giessenburg is één 
van de ‘voorzieningendorpen’ 
en heeft 4849 inwoners. Twee scholen, kerken, 
een gezondheidscentrum en een nog steeds redelijk uitgebreid 
winkelaanbod maken het voor alle leeftijden een aantrekkelijk dorp. 
Giessenburg kenmerkt zich door veel activiteiten voor en door bewoners. 
Er is een actief verenigingsleven en ook op het gebied van ‘zorg voor 
elkaar’ staat het dorp zijn mannetje. Dit gebeurt vanuit de kerken, maar 
vanuit niet-religieuze groepen. De dorpskamer aan de Breestraat is hier 
een mooi voorbeeld van.

Voorjaarsgroet voor alle inwoners (en vogels)
Alle inwoners van Giessenburg ontvingen vogelzaadjes 
als voorjaarsgroet. Een initiatief van het Dorpsberaad 
en een mooie klus voor de dagbesteding, die door 
corona weinig werk om handen had. Een andere inwoner, 
noodgedwongen thuis door corona, maakte vogelhuisjes. 
Het Dorpsberaad zorgde voor een mooie plek van al die 
vogelhuisjes. Mooie initiatieven met een verbindend 
thema. 

Giessenburg viert feest 
Op 25 september is het zover: dan is de officiële opening 

van Park DoetActief. En in 2022 volgt een Giessenburgs 
Feestje. Op die dag doen alle verenigingen in het park mee 
om er een onvergetelijke dag van te maken. Zij presenteren 
zichzelf en er is nog meer te doen. De organisatie denkt aan 
een soort Amstel live event om de dag af te sluiten. 

Nog meer leesplezier
Er komt een nieuw en verbeterd uitgiftepunt van de bibliotheek 

in de Dorpskamer. Met een grotere én actuele collectie boeken. 
Vrijwilligers zijn druk om de oude inventaris te vervangen, te 

oefenen met het nieuwe uitgiftesysteem om in september 
van start te kunnen gaan. Zeker iets om naar uit te kijken na 
de zomer. 

1. Voorjaarsgroet voor alle inwoners (en vogels)
2. Giessenburg viert feest 
3. Nog meer leesplezier
4. Oog voor kunst



Oog voor kunst
Een nieuw park met een vijver biedt ruimte voor kunst. Reden voor het 
Dorpsberaad om een docent beeldende kunst in het dorp te vragen 
iets moois te bedenken. Een lokale smid zal het kunstwerk maken. Wat 
het precies wordt, is nog geheim: de onthulling staat gepland tijdens 
het Giessenburgs feestje...  

Meedenken over woningbouw
Samen met de projectontwikkelaar en gemeente denken 
omwonenden en het Dorpsberaad mee over de ideeën voor 
de woningbouw Achter de Wetering. Natuurlijk gaat dit over 
de woningen, die er komen. Maar ook breder: waar moet dit 
nieuwe wijkje aan voldoen en wat kan dit wijkje voor 
het dorp betekenen? Denk bijvoorbeeld aan een 
wandelpad om de wijk. Het dorpsberaad neemt het 
initiatief voor communicatie: houdt hun nieuwsbrief 
in de gaten.

Vogelaars in de dop 
Met natuureducatie kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dus 
liet het Dorpsberaad verschillende kunstvogels van metaal 
maken en zocht het de samenwerking met de school. 
Het resultaat straks: de vogels krijgen een plekje in het park. En 
zo ontstaat een echte speurtocht voor de kinderen 
van de basisschool. Spannend, leuk én leerzaam. 
Bekijk ook ‘themakaart Kids’ 

Kansen
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