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Jaarlijkse Barbecue 22 augustus 2014 
Houd vrijdagavond 22 augustus vrij in je agenda!  
De BAC organiseert  i.s.m. Pl. Belang en de Klokkenstoel voor dorpsbewoners de jaarlijkse 
barbecue van 20.00 uur tot 24.00 uur. Voor het eerst niet meer op het schoolplein maar buiten 
in een tent bij restaurant de Klokkenstoel. 
 
De kosten zijn € 12,50 p.p. (div. soorten vlees, salades en patates frites). Betalen kan  ’s avonds 
contant. Consumpties € 1,-, uitsluitend via bonnen/kaart.  
Deelname is mogelijk vanaf de middelbare schoolleeftijd. Nog geen 18 jaar? Dan geen alcohol.  
 
Hoe opgeven? 

- Stuur een email naar plaatselijkbelang@goingarijp.eu  met opgave van naam en aantal 
deelnemers aan de barbecue of 

- Lever het antwoordstrookje onder aan deze nieuwsbrief in bij één van de volgende 
adressen:  
Otto Agricola, Ballingbuer 10; 
Monique Huipen, It Set 14; 
Edith van Kolck, Kleasterwei 27. 

 
Hulp gevraagd 
De barbecue kan niet zonder vrijwilligers. Denk aan de voorbereiding zoals ’s ochtends de tent 
opzetten, bediening en het opruimen. Wil je even meehelpen, graag dit vermelden bij de 
opgave. We nemen dan later contact met je op.  Alvast bedankt! 
 
 

Vissen en pannenkoeken eten voor de jeugd 22 augustus 2014 
Vanaf 15.30 tot 16.30 uur is er de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd met aansluitend 
pannenkoeken eten van 16.45 tot 17.30 uur. Verzoek aan de ouders om a.u.b. de hengel van de 
kind (eren) in orde te maken. 
 
Hoe opgeven?  

- Stuur een email naar fam.roodenburg@planet.nl  met opgave van naam en aantal 
deelnemers aan het vissen/pannenkoeken eten of 

- Lever het antwoordstrookje onder aan deze nieuwsbrief in bij één van de volgende 
adressen: 
Marjolein Roodenburg, Kleasterwei 6; 
André Brink, Kleasterwei  24. 
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Speeltuin 
De herinrichting van de speeltuin is een dezer dagen afgerond.  
Er is overigens een vrijwel nieuw klimrek geplaatst omdat het oude klimrek van het 
schoolterrein de verhuizing naar de speeltuin niet heeft overleefd. De picknickbank wordt ook 
nog van het schoolplein naar de speeltuin verplaatst. Behalve zoveel mogelijk gras als 
ondergrond zijn ook nieuwe houtsnippers opgebracht. Onder het klimrek wordt nog valdemping 
aangebracht. 
De jeugd kan weer volop genieten in de speeltuin! 
De speeltuincommissie bestaat uit Klaas Weissenbach, Paul van Geldorp, Paul Bijlsma en Jaap 
Harmsma.  
 
De betonnen bankjes, die op diverse plaatsen bij school stonden, krijgen een nieuwe plaats in 
ons dorp.  
 
 

Trapveld 
Het trapveld is inmiddels bespeelbaar. Om het gedraineerde veld is langs de slootkant door 
vrijwilligers nog een houten hek geplaatst. Super!  
 
 

Voormalige school/dorpsruimte ‘t Slúske 
De school/dorpsruimte is vorig jaar verkocht. Weliswaar onder voorbehoud omdat de 
bestemmingswijziging ( wijziging van een maatschappelijke bestemming in een 
woonbestemming) nog moest worden goedgekeurd door de gemeenteraad.  Deze procedure 
(inclusief bezwaarprocedure) is nu afgerond.  ’t Slúske zal binnenkort bewoond worden. 
 
 

Toekomst Beheersactiviteiten commissie (BAC) 
Na het vertrek van André Brink en Tom de Korte vorig jaar bestond de BAC nog uit Monique 
Huipen, Anita de Greef en Otto Agricola . Monique Lubach is penningmeester.  
Anita  heeft echter vanwege persoonlijke omstandigheden te kennen gegeven om te moeten 
stoppen. Monique  en Otto hebben als enige twee overgebleven, organiserende, leden besloten 
niet  door te gaan en de taken van de BAC aan Pl. Belang te willen overdragen. 
 
De BAC is in het verleden opgericht voor het beheer van de dorpsruimte en het organiseren van 
activiteiten in het dorp. Nu het beheer van de dorpsruimte als doel is weggevallen blijft het 
organiseren van activiteiten over. Met slechts twee BAC leden is dit helaas niet haalbaar. 
Wij doen een dringend beroep op dorpsbewoners om de BAC te komen versterken. 
Mochten er zich geen vrijwilligers melden dan zal het organiseren van activiteiten een van de 
taken van Pl. Belang worden.  
 
Voorkom s.v.p. opheffing van de BAC en meld je aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar 
plaatselijkbelang@goingarijp.eu  of een briefje te sturen naar het secretariaat van Pl. Belang, 
Kleasterwei 14, met je naam en telefoonnummer. Er wordt dan op korte termijn contact met je 
opgenomen. 
Overigens: de organisatie van de jeugdactiviteiten is in handen van Marjolijn Roodenburg. 
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Gratis Wifi in Fryslân  
De provincie Fryslân investeert in gratis Wifi in Fryslân. Dit doet de provincie met een 
subsidieregeling. De gratis Wifi is bedoeld voor de openbare ruimte op toeristische locaties en 
locaties met toeristisch potentieel in Fryslân. 
Marga Brink en Edith van Kolck hebben de voorlichting over dit project bezocht en de 
wenselijkheid voor Goingarijp voor gratis Wifi onderzocht. 
Het resultaat van een belangstellings-inventarisatie bij B&B en restaurant de Klokkenstoel, de 
zeilschool, de jachthaven en het bungalowpark heeft uitgewezen dat de behoefte niet groot is. 
De Klokkenstoel en de zeilschool hebben zelf een Wifi-voorziening voor hun gasten. De 
jachthaven heeft geen behoefte aan gratis Wifi voor hun gasten. Het bungalowpark 
inventariseert momenteel naar de wenselijkheid ervan. 
Meer informatie over dit project ‘Gratis Wifi’ is te vinden op www.fryslanring.nl / projecten. 
 
 

Doorvaart bruggetje Kleasterwei-Rypwei 
De doorvaart van het bruggetje bij de nieuwbouw Kleasterwei- Rypwei wordt door een aantal 
gebruikers als lastig ervaren.  
Op wens van hen zullen er beperkte, eenvoudige aanpassingen (steigerstootranden en een 
trapje), gedaan worden die de bediening van de brug en de doorvaart makkelijker maken.  
 
 

Zeilschool ’t Garijp 
Op de website van zeilschool ’t Garijp lazen wij het volgende: 
“Om aan alle eventuele onduidelijkheden een eind te maken……’t Garijp is weer helemaal terug 
in handen van Joyce en Abel Zeilstra. 
Vanaf 6 juli starten wij weer 8 spetterende zeilschoolweken in Goingarijp. Om de kwaliteit, de 
eigen identiteit en de rust terug te laten keren hebben wij besloten om ’t Garijp weer helemaal 
terug te laten keren onder de “oude vertrouwde Garijp-vlag”!.” 
 

 
Fietspad Rufus-de Klokkenstoel 
Onderzoek door/namens de gemeente  heeft uitgewezen dat er geen bezwaar is om het 
fietspad langs de Noorder Oudeweg door te trekken van Rufus naar de Klokkenstoel. De 
aanbesteding van de aanleg vindt in het najaar plaats. 
 
 

Nieuws uit het dorp per e-mail ontvangen? 
Blijf op de hoogte, abonneer je op het digitale nieuws van Goingarijp. 
Het adres van de  website van Goingarijp  is www.goingarijp.org. Vul je e-mailadres in het daar 
voor bestemde vak in en bevestig met de lichtgrijze knop 'Inschrijven'.  
 
 
Een hele fijne, ontspannende vakantie toegewenst! 
Plaatselijk Belang Goingarijp, 

Edith van Kolck, Margriet Honderd, Marga van den Brink, Anne van der Wal en Henk Kreule. 
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Opgave Barbecue, volwassenen 
vanaf  de middelbare schoolleeftijd 

 

Naam: ___________________________________________________________ 
 
Aantal deelnemers barbecue: _________________________________________ 

      
Voorkeurswensen i.v.m. dieet of vegetarisch:  _____________________________ 
 
 

□ Ja, ik wel meehelpen  

 
Ik ben bereikbaar op tl.nr_______________________     of  
 

per e-mail____________________________________ 
        

Barbecue-bonnen á  € 12,50- p.p. op de avond zelf te voldoen 

 

 

 

 

 
 
Opgave Vissen/pannenkoeken eten, jeugd  
t/m basisschoolleeftijd 

 

Naam: _____________________________________________________ 
 
 
Aantal deelnemers viswedstrijd: ________________________________ 

 

 

Aantal deelnemers pannenkoeken eten:________________________ 

 
 
 
Kosten pannenkoeken á € 1,- p.p. op de middag zelf te voldoen. 
Deelname aan de viswedstrijd is gratis. 

 


