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Jaarlijkse Ledenvergadering 25 november:
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in aanwezigheid van wethouder Frans Veltman
en dorpskoördinator Karien Aardema.
Houd dus dinsdagavond 25 november vrij in je agenda!
Om 20.00 in de Klokkenstoel.

Penningmeester gezocht:
Vanwege het aftreden van de huidige penningmeester ontstaat er een vacature.
We zoeken een betrokken en enthousiast persoon met enig financieel inzicht.
Het bestuur van Plaatselijk Belang is een leuke groep mensen die op elk niveau betrokken is in
het dorp. We zijn o.a. betrokken bij verkeersveiligheid, dorpsaktiviteiten, bestemmingsplannen,
ter zake doende maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijke overlegsituaties.
Ben jij misschien de persoon die we zoeken of heb je misschien nog vragen, stuur dan voor 20
november een email naar: plaatselijkbelang@goingarijp.eu
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Workshops: Bonbons en Kerststukje maken:
Ook zo’n zin in een kerstworkshop? Zelf chocoladebonbons of een mooi kerststukje maken?
Je bent van harte welkom op vrijdagavond 19 december om 19.30 uur in de Klokkenstoel.
Onder leiding van Alie van der Wal maak je een mooi, decoratief kerststukje. Het maken van de
overheerlijke bonbons wordt uitgelegd en begeleid door Edith van Kolck.
Er kan een bijdrage in de kosten gevraagd worden.
Opgeven (met voorkeur voor workshop – beide tegelijkertijd kan helaas niet) kan tot 12
december bij Edith van Kolck (briefje in de bus) of via: plaatselijkbelang@goingarijp.eu
Na 12 december ontvang je nadere informatie over de workshops.
Deelname is mogelijk vanaf de middelbare-school-leeftijd.

Kerstmarkt:
Heb je zin in een lekkere warme Glühwein?
Wil je misschien Weihnachtsgeschenke kopen?
Of vind je het gezellig om langs de gezellige kraampjes te wandelen?
Ga dan op zaterdag 13 december mee naar de kerstmarkt in sfeervolle Bremen.
De bus vertrekt rond 08.00 uur vanuit Joure. Tegen 21.00 uur zij we weer terug.
De kosten zijn € 28,= p.p.. Introducees zijn ook van harte welkom.
Opgeven kan tot 20 november bij Edith van Kolck (even een briefje in de bus) of via:
plaatselijkbelang@goingarijp.eu

Inloopavond over bezuinigingen in het groen:
Medio oktober heeft de Gemeente een inloopavond gehouden over de voorgenomen
plannen in het kader van bezuiniging op Groenonderhoud.
Wat dit konkreet voor de dorpen, ook voor Goingarijp, betekent, wordt op dit moment
uitgewerkt. Zodra dit voor Goingarijp bekend is neemt de Gemeente kontakt op met Plaatselijk
Belang en vindt overleg plaats. Tijdens de inloopavond is nadrukkelijk de wens meegegeven dat
wij de beeldbepalende knotwilgen in en rondom ons dorp willen behouden.
Hier mogen ze niet aan komen.
Als er meer nieuws te melden is over de gevolgen van de bezuiniging voor ons dorp, plaatsen
wij dit meteen op de website.

Klaverjas en Bridge:
Iedere vrijdagavond vindt in de Klokkenstoel een gezellige kaartavond plaats.
Voor beginners en gevorderden. Een aanrader!!!
Houd de enthousiastmerende brieven, die met enige regelmaat in de brievenbus liggen,
in de gaten.

Klokkenluiden:
Traditiegetrouw zal de klok van de klokkenstoel weer luiden op Oudjaarsdag.
Na deze welluidende gebeurtenis staat er in de Klokkenstoel weer een heerlijk stamppotbuffet
voor u klaar. Meer informatie volgt.

Nieuwjaarsreceptie:
Plaatselijke Belang nodigt u graag uit om de nieuwjaarsreceptie te komen opluisteren.
Deze vindt plaats op zaterdagavond 3 januari. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in de
Klokkenstoel.
Afgelopen jaar was deze nieuwjaarsreceptie ook weer bijzonder gezellig. Met een drankje, een hapje en
aanstekelijke muziek. Wij hopen u te kunnen begroeten en te proosten op het nieuwe jaar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

’t Slûske
Veel Goingarijpsters zaten er op school of liepen er naar binnen om deel te nemen aan allerlei
aktiviteiten. ’t Slûske was jarenlang het middelpunt van het dorp. Totdat het doek viel in 2012…….de
school moest helaas sluiten. De kinderen zwierven uit naar andere basisscholen en ons dorp was haar
gezellige middelpunt kwijt. Het schoolgebouw heeft daarna enige tijd te koop gestaan. Maar enkele
maanden geleden is het verkocht aan……..ja……aan wie eigenlijk? Tijd om eens aan te bellen en kennis te
maken met de nieuwe bewoners middels een beknopt interview. Gastvrij en enthousiast word ik
ontvangen door Pat en Bouke.

Stellen jullie jezelf even voor?
Wij zijn Pat Helsen en Bouke Knoppers. Wij hebben elkaar ontmoet in Athene bij de Nederlandse
vereniging. Pat is geboren Antwerpse en heeft gedurende langere tijd in Athene gewoond en Bouke
woonde in verband met zijn werk bij de luchthaven ook in de Griekse hoofdstad. Na verloop van tijd
sloeg er een vonk over.
Wat voor werk doen jullie?
Pat: Ik ben van oorsprong opgeleid als klinisch psychologe maar mijn werk heb ik gevonden bij Janssen
Pharmaceuticals. Bij dit Belgisch bedrijf doe ik onderzoek naar de toepassingen van veel
pharmaceutische produkten. Dit doe ik nog steeds, maar gelukkig kan ik veel werk vanuit thuis
verrichten. Dus ik zit veel achter de computer.
Bouke: Ik ben van huis uit een electro-technisch ingenieur maar momenteel werkzaam in de luchtvracht
als piloot bij DHL. Ik vervoer pakjes naar veel Europese en Noord-Afrikaanse steden. Het leuke daarvan is
dat je veel ziet, met name de Oost-Europese steden vind ik prachtig.
Wie wonen er nog meer in ’t Slûske?
Nefeli: Zij volgt momenteel een vooropleiding in Groningen. Zodra ze deze vooropleiding afgerond heeft
wil ze naar de kunstacademie in Groningen.
Thanasi: Hij studeert geneeskunde in Groningen en komt af en toe in het weekeinde thuis.
Lieke: Woont bij haar moeder in Uithoorn en verblijft regelmatig in de weekends bij haar
vader Bouke.
Kenden jullie Goingarijp al voordat jullie ’t Slûske kochten?
Bouke: Ja, ik woon al geruime tijd in Goingarijp, tegenover ’t Slûske.
Mijn ouders hebben vroeger in de voormalige pastorie gewoond.
Pat: Ik ken Goingarijp al enige tijd doordat ik een relatie kreeg met Bouke. Ik vind het een
gezellig dorpje. Vooral het oude gedeelte met die kronkelstraatjes vind ik gezellig.
Daarnaast vind ik ook al die bootjes erg leuk en sfeervol.
Hebben jullie veel moeten verbouwen of veranderen voordat jullie erin konden trekken?
Nee, eigenlijk niet. We hebben wel een mooie badkamer gemaakt.
Verder is alles naar wens, het pand past ons precies en we hoeven niet veel te veranderen.
De inrichting van de ruimtes gaat heel geleidelijk.
Zijn jullie watersporters?
Pat: Ik heb veel gekayakt. Ik ben van huis uit niet veel in aanraking gekomen met de zeilsport.
Bouke: Ik heb m’n hele leven altijd al gezeild. Ook wedstrijd zeilen heb ik gedaan. Ik ben
een mooi-weer-zeiler. We hebben hier in het dorp een bootje liggen. We zijn wel van plan om
samen meer te gaan zeilen.
Kennen jullie Plaatselijk Belang?
Jazeker, wij hebben onlangs bezoek gehad van Marga. Zij heette ons welkom namens
Plaatselijk Belang en overhandigde ons een mooi boeket bloemen. Dat hebben we erg
gewaardeerd.
Namens Plaatselijk Belang:
Henk Kreule

