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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang November 2015   
 
Belangrijke data:  
Noteert u svp alvast in uw agenda of op uw kalender: 
21-11-2015 : Sjoelen en balgooien. 
18-12-2015 : Heel Goingarijp bakt en knutselt voor Kerst. 
31-12-2015 : Oudjaars-klokluiden + stamppotbuffet. 
09-01-2016 : Nieuwjaarsreceptie met muziek. 
20-01-2016 : Jaarvergadering van Plaatselijk Belang. 
30-01-2016 : Sp(r)ookjestocht voor 0 – 12 jarigen.  
06-02-2016 : Snert-speurtocht + spelavond. 
 
U ontvangt tezijnertijd meer informatie over deze aktiviteiten. 
Dus……houd uw brievenbus en emails in de gaten. Maar ook: www.goingarijp.frl 
 
Jaarvergadering: 
De jaarvergadering werd totnutoe meestal gehouden in november. 
Maar om praktische redenen heeft Plaatselijk Belang zich voorgenomen om 
voortaan het boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Eind december 
wordt namelijk de financiële boekhouding afgesloten en dan kunnen de cijfers in 
januari volledig en compleet gepresenteerd worden tijdens de algemene 
ledenvergadering. 
De uitnodiging en bijbehorende stukken ontvangt u in de eerste helft van januari 
in de brievenbus. 



Contributie: Plaatselijk Belang zal ter vergadering  met een voorstel komen om de 
contributie voortaan te innen via de bank. 
 
Onze eigen kleine ienie-mienie bibliotheek: 
Plaatselijk Belang heeft een plan in voorbereiding om in ons dorp een kleine 
bibliotheek tot stand te brengen. Nee, geen gebouw of een schuurtje maar een 
klein plekje waar u als bewoner een boek kunt halen en brengen. 
Het is een zelfbedieningspunt. In ons geval is het een buiten gebruik geraakte, 
maar mooie telefooncel van Telfort. De apparatuur wordt eruit verwijderd en 
tegen de achterwand komen een vijftal schappen voor de boeken. Mocht u oude, 
maar wel goede boeken of nieuwe boeken kwijt willen dan kunt u deze hierin 
plaatsen. En u kunt uiteraard weer een ander boek meenemen om te lezen.  
Het leuke van zo’n openbaar boekenplekje is dat velen eraan mee kunnen doen. 
Het kost niets en het geeft veel extra leesplezier. Het is voor iedereen heel 
toegankelijk en gemakkelijk. Je neemt een boek mee en je zet er een voor terug. 
Misschien heeft u nog wel een paar leuke boeken in de kast staan. U denkt: ,,Ik 
vind ze veel te mooi om weg te doen en misschien kan ik iemand anders er een 
plezier mee doen.” Dan is ons eigen bibliotheekje een mooie oplossing. Als u een 
boek meeneemt is het natuurlijk het leukst als u een boek terugzet van 
gelijkwaardige kwaliteit. Het boek moet schoon zijn en niet al te oud. Zo blijft de 
kwaliteit ook op een goed niveau. Natuurlijk zal Plaatselijk Belang een oogje in het 
zeil houden, zodat het geen rotzooitje wordt. Sterk verouderde boeken, nutteloze  
boeken of boeken met twijfelachtige inhoud zullen verwijderd worden. Uiteraard 
kunnen jeugdigen en kinderen hier ook boeken ruilen. We hopen daarbij wel dat 
de ouders ook mede letten op het juiste gebruik van onze bibliotheek en er tevens 
voor zorgen dat alles netjes blijft. Het is ieders eigen persoonlijke 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het slagen van dit boekenruilpunt. Het 
bibliotheekje kan ook gebruikt worden door passanten. Toeristen, die met de fiets 
of boot Goingarijp passeren, mogen ook gerust een boek meenemen. Het zal dan 
niet altijd mogelijk zijn om een boek terug te plaatsen, want lang niet iedereen die 
op de fiets langs rijdt, heeft een boek bij zich. Maar dat geeft helemaal niet. Dat is 
inherent aan het openbare karakter van dit idee. 
Het is bedoeld voor iedereen, die geïnteresseerd is in het lezen van boeken. 
Als het slaagt hebben we met z’n allen iets moois bereikt. Iets waar de inwoners 
van Goingarijp trots op kunnen zijn en waar we met z’n allen van kunnen 
genieten. Waar deze mini-bibliotheek komt te staan moet nog  overlegd worden 
met de Gemeente en omwonenden. 
We hopen dat dit plan slaagt en we houden u vanzelfsprekend op de hoogte.  



Wij zijn overigens voor deze bibliotheek nog op zoek naar het volgende: 
- Iemand, die een metalen voet c.q. onderstel kan lassen. 
- Iemand, die drie stickers met tekst kan maken (fomaat ongeveer 70 cm x 14 cm).  
- Twee lundia zijpanelen (hoog 210 cm, diep 30 cm). 
- Zeven lundia schappen (formaat 80 cm x 30 cm). 
-  Voor de achterwand  een houten plaat van ongeveer 15 mm dik, 210 cm x 80 cm                                                                                                       
Heeft u misschien nog zoiets staan en u doet er verder niets mee, dan houden                                                
wij ons aanbevolen. Reakties svp naar: henkkreule@gmail.com 
 
Ballingbuer 16………een daalders plakje: 
Menigeen reed er langs en zag dat het langdurig leeg stond. 
Menigeen vroeg zich wel eens af: Wat zal ermee gaan gebeuren? 
Maar sinds geruime tijd wordt het weer bewoond: BALLINGBUER 16. 
Ik ben zo vrij om eens aan te bellen en kennis te maken met de bewoner. 
Joviaal en gastvrij word ik ontvangen door een vriendelijke jongeman.  
Hij stelt zich voor………aangenaam……..mijn naam is Reitze Lieuwes. 
Hij vindt het leuk om iets te vertellen over deze boerderij en over hemzelf 
en steekt meteen van wal: 
,,De historie van deze boerderij heb ik niet uit stoffige archieven moeten halen en 
ik heb ook niet tussen allerlei vergeelde papieren moeten snuffelen. Want de 
geschiedenis is enkele jaren geleden al eens uitgebreid onderzocht door Tresoar, 
het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden. Dus je krijgt het 
keurig op een rijtje voorgeschoteld. Het diepgaande onderzoek van Tresoar 
bestaat uit een volledige opsomming van voormalige eigenaren met naam en 
toenaam, de jaartallen die daar bij horen en ook nog de grootte van de 
bijbehorende landerijen. Dat laatste wisselde weleens omdat er stukken grond 
werden verkocht en aangekocht.  De opsomming gaat helemaal terug naar het 
jaar 1640. Dus zo oud is de oorspronkelijke bebouwing van dit perceel. De 
allereerste eigenaar was een Grietman van Utingeradeel”. 
Al bladerend in de papieren raakt Reitze steeds enthousiaster en vervolgt: 
,,Sinds 1640 zijn er zeker wel 22 eigenaren geweest. Op de lijst van eigenaren 
prijken heel bijzondere namen zoals: Hobbe Baard van Sminia (eigenaar 1708-
1728) en ook  Stichting ,,Het Roomsch Catholyk Maagdenhuis” te Amsterdam 
(eigenaar 1964-1976). De naam Rypkema komt ook veelvuldig voor als zijnde 
eigenaren van deze Zathe. Zij waren eigenaren van 1758 tot 1881, zo blijkt uit 
onderzoek o.a. in de floreencohieren van Goingarijp.” 
We komen al lezende nog veel meer boeiende  wetenswaardigheden tegen. 
Bijvoorbeeld dat de Huizinge in 1894 is vernieuwd, maar ook dat er rond 1952 



sprake was van een noodwoning en een noodstal. Dit duidt er op dat de Zathe is 
afgebrand. De vorige eigenaar had overigens plannen om de boerderij af te 
breken en een nieuw huis te bouwen dichtbij het achteraf liggende meertje. Maar 
hij kreeg daar geen toestemming voor en besloot daarna de boerderij te 
verpachten.  
Sinds 2010 woont en werkt Reitze nu op deze inmiddels door de fam. Lieuwes 
aangekochte boerderij. Hij vertelt verder: ,,Het boerenwerk is mijn lust en mijn 
leven. Na de Havo heb ik de opleiding  ,,Dier- en Veehouderij” aan het Van Hal 
Instituut in Leeuwarden gevolgd van 2002 tot 2007, met daarbij ook verschillende 
stages in o.a. Denemarken, Steenwijk en Assen.  Ik werk nauw samen met mijn 
vader, die een melkveeboerderij aan de overkant van de weg heeft. Wij hebben 
bijvoorbeeld op dit adres geen melkvee. Hier hebben wij vooral het jongvee. Wij 
hebben deze boerderij gekocht in 2013 en sindsdien onder andere  het oude 
mestgat dichtgereden en wat achterstallig onderhoud aangepakt.” 
 
Reitze schenkt nog een kop koffie in en vertelt ondertussen dat hij van zijn 
beslissing om boer te worden nog geen moment spijt heeft gehad. ,,Werken met 
koeien is het leukste wat er is. Ik sta ’s ochtends fluitend en vrolijk op omdat ik 
weet dat er tientallen dames reikhalzend naar mij staan uit te kijken.” 
Behalve het werken en melken op de boerderij van zijn vader melkt Reitze ook 
nog vijf ochtenden per week de 200 koeien van een boer in Vegelinsoord.  
Het melken gaat niet met een robot maar door middel van een zogenaamde 
melkstal. Hier kunnen 12 koeien tegelijk gemolken worden.  
,,Je bent dan wel even druk bezig en je moet geen last van storingen hebben, 
want je kunt de koeien niet meer met de hand gaan melken. In de eerste plaats 
zijn dat er teveel en in de tweede plaats ben je dat zelf ook niet gewend. Mocht er 
zich al een ernstige storing voordoen dan moet je snel op zoek naar een technisch 
onderhoudsbedrijf. Maar gelukkig gebeurt dat niet vaak.”   
 
Reitze heeft het goed naar zijn zin op het mooie plekje aan de Ballingbuer. 
Maar het zijn niet alleen maar koeien die hem bezighouden. Zo is hij ook een zeer 
aktief lid van de werkgroep, die de tweejaarlijkse dorpsfeesten organiseert. Hij 
vertelt daarover: ,, Dit jaar heb ik mij voor het eerst ingezet bij de organisatie en ik 
vond het heel leuk om te doen. Het is een gezellige groep. Het was, volgens de 
vele positieve reakties, ook weer zeer geslaagd. Er was dit jaar ook een reunie van 
oud-bewoners dus dat gaf extra drukte. Maar het belangrijkste is dat het drie-
daagse feest deze keer wederom in een heel goede sfeer verlopen is. Met een  



programma voor elk wat wils. Dat is voor ons als organisatoren een goede 
stimulans om enthousiast door te gaan.” 
Reitze, bedankt voor dit kijkje achter de schermen van Ballingbuer 16,  
inderdaad………….een daalders plakje. 
 
Fietspad Rufus – Goingarijp: komt-ie-er-wel-of-komt-ie-er-niet? 
Een vervolgverhaal. 
Omdat er afgelopen maanden maar bitter weinig aktie te bespeuren viel op de 
dijk tussen Rufus en Goingarijp heb ik nog maar eens gebeld met Heert-jan Swart 
van de Gemeente. 
Hij vertelde mij dat de kade, zoals die er nu bij ligt, niet geschikt is om het fietspad 
aan te kunnen leggen. Het Wetterskip heeft nog een aantal eisen op tafel gelegd. 
Zo moet onder andere bekeken worden hoe het komt dat een deel van de kade 
eerder is ingezakt dan verwacht was. Dat wordt de komende maanden 
onderzocht. Het betekent overigens wel dat er extra investeringen nodig zijn. 
De konklusie is dat het allemaal niet erg vlot verloopt. Het plan is evenwel nog niet  
van de baan. De Gemeente wil het nog steeds. Men hoopt met een paar maanden 
meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Wordt vervolgd. 
 
Bestuursmutatie: 
De bestuursperiode van Margriet Honderd loopt binnenkort ten einde. 
Zij heeft vele jaren met plezier de funktie van secretaresse vervuld, maar zij wil nu 
graag het stokje overgeven aan iemand anders. Gedurende lange tijd heeft zij haar 
beste beentje voor gezet en ze vindt het nu tijd om plaats te maken voor een 
opvolger. Nu alvast willen we Margriet bedanken voor haar inzet voor ons dorp. 
Er ontstaat dus een vakature in het bestuur van Plaatselijk Belang. 
Daarom zijn wij op zoek naar iemand die het bestuur wil komen versterken. 
Heeft u hiervoor belangstelling……meld u zich svp aan via info@goingarijp.frl 
of via een bestuurslid.  
Ook is het bestuur op zoek naar iemand die in de redaktie van de website wil 
plaatsnemen.   
 
Kaartavond: 
Gedurende de donkere wintermaanden is er elke vrijdagavond  vanaf 20.00 uur 
een gezellige kaartavond in de Klokkenstoel. In een gemoedelijke sfeer wordt er 
een kaartje gelegd. Met een drankje en een hapje erbij. 
U hoeft beslist geen ervaren kaarter te zijn. Er wordt weliswaar wel in competitie-
verband gespeeld maar niet met het mes op tafel. Integendeel…..het gaat om de 

mailto:info@goingarijp.frl


ontspannen ambiance en de gezelligheid. Ook als u beginnend kaarter bent, kunt 
u meedoen. Komt u ook eens langs? U bent van harte welkom. 
 
Whats app groep ,,Veilig Goingarijp”: 
Enkele bewoners hebben bij Plaatselijk Belang aangegeven dat zij het nuttig 
zouden vinden dat er in ons dorp een Whatsapp-groep ,,Veilig Goingarijp” 
opgericht zou worden. U zult zich misschien afvragen wat hiermee bedoeld wordt.  
Een korte uitleg: 
Als er zich ergens in het dorp een onheilspellende of verdachte situatie voordoet, 
geven de deelnemers van de Whatts-app-groep dit aan elkaar door. 
Zo heb je meteen een aantal extra aantal alerte ogen en oren. 
Je kunt dan bijvoorbeeld via deze groep afspreken dat je met enkele personen 
eens poolshoogte gaat nemen of in ernstige gevallen kun je besluiten om meteen 
maar 112 te bellen. 
Om een dergelijke groep op te richten zijn er uiteraard wel een aantal spelregels 
en afspraken nodig. 
In veel dorpen draait er al een dergelijke groep en het blijkt dat veel inwoners dat 
op prijs stellen. Want hoe meer ogen en oren, hoe veiliger men zich voelt. 
 
Plaatselijk Belang is op zoek naar één of twee personen, die zo’n groep willen 
opzetten en als voortrekker willen fungeren. Het betekent in tweede instantie 
afspraken maken met de deelnemers en uitleg geven aan de dorpsbewoners. 
Voelt u ervoor om een dergelijke groep in het leven te roepen? 
Meld u zich dan svp via de email aan bij: info@goingarijp.frl 
 
Dorpsleed: 
Een paar maanden geleden heeft de Gemeente een lantaarnpaal weggehaald. 
Deze paal stond bij de wegversmalling aan de Ballingbuer, daar waar de dorpskom 
begint. Bij navraag bij Gemeente bleek dat deze lantaarnpaal een asbest voet had  
en daarom vervangen moest worden. Er zal dit jaar nog een nieuw exemplaar 
geplaatst worden.   
 
Sjoelen en balgooien: 
Kunt u het zich nog herinneren? 
Deze gezellige aktiviteit tussen Sinterklaas en Kerst bij bakkerij Brink. 
Vera en Marjolijn willen deze oud-hollandse, maar vooral ook Goingarijpse traditie 
graag weer in ere herstellen.  



Zaterdag 21 november kan er daarom ook weer volop gesjoeld en balgegooid 
worden in de Klokkenstoel. U krijgt ook hierover nog nader bericht.    
 
Geslaagde barbecue-avond:  
De jaarlijkse barbecue-avond vond dit jaar ook weer plaats op het terras van de 
Klokkenstoel. En het was wederom zeer gezellig. Het team van de Klokkenstoel 
had opnieuw zijn uiterste best gedaan om iets goeds te presenteren. 
Op het terras was er opnieuw een gevarieerd aanbod van vlees en vis. En binnen 
kon men terecht voor enkele koude en warme schotels, alsmede salades. 
Buiten op het terras stond een tap-installatie en een frisdrank- en wijnbuffet 
opgesteld. Dit alles omlijst door een zacht windje en uitzicht op zacht kabbelend 
water met schommelende bootjes. Een ideale zomeravond-ambiance. 
De sfeer was opperbest, vakantieverhalen kwamen voorbij, er werd gepraat over 
koetjes en kalfjes en hier en daar werden er ook nog ouwe koeien uit de sloot 
gehaald. 
Kortom……..….het bleef nog lang gezellig aan de boorden van de altijd sfeervolle 
Goingarijpster Poelen.          
 
Digitale bereikbaarheid: 
Heeft u zich nog niet aangemeld bij Plaatselijk Belang om via uw email-adres 
berichten te kunnen ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels de 
website: www.goingarijp.frl 
U ontvangt dan af en toe een email over aktiviteiten of het laatste nieuws. 
Maar vooralsnog wordt de Nieuwsbrief ook nog keurig bij u in de brievenbus 
afgeleverd. In de toekomst zal deze Nieuwsbrief echter alleen nog digitaal naar u 
verzonden worden. 
Maar personen, die niet over een computer of email beschikken, zullen wel 
gewoon een geprint exemplaar op de deurmat blijven ontvangen. 
 
Nieuwsbrief:   
Deze  nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang Goingarijp. 
Teksten: Henk Kreule                                                  

http://www.goingarijp.frl/

