VERSLAGEN COMMISSIES 2017

JUBILEUM ACTIVITEITEN
In de zomer van 2017 is de jubileumcommissie gestart met het organiseren van festiviteiten
rondom het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Belang Goingarijp op 21 september 2017.
Het idee ontstond om vanaf september tot en met december maandelijks een festiviteit te
organiseren. Ons doel was om een zo aantrekkelijk mogelijk programma voor alle inwoners
uit ons dorp neer te zetten, voor elk wat wils.
Op verschillende manieren hebben we de inwoners geïnformeerd over de geplande
activiteiten. Een activiteitenkalender, huis aan huis uitnodigingen, gebruik van de website en
e-mail en een echte dorpsomroeper. Hoort, hoort! Zegt het voort!
De aftrap was Wetterwille, het watersportevenement begin september. Met medewerking
van watersportcentrum 't Garijp konden we varen, zeilen, suppen en een, bij het weer van
die dag passende lunch, werd geserveerd bij de Picknickers.
Het resultaat van de ontwerpwedstrijd voor de dorpsvlag was 21 september te bewonderen,
gevolgd door een drukbezochte receptie en oergezellige bbq met feest op 23 september in
de Bloemerstee.
De dag in oktober stond in het teken van creativiteit. Een aansprekend workshopprogramma
met schilderen, fotografie, zingen en de start van het brouwen van het Goingarijpster bier.
Begin november een tastbare herinnering aan het 100 jarig bestaan: twee Himalaya berken
zijn op 't Set geplant door mevr. Oosterhof, oudste inwoner, en Mya Agricola, de jongste
inwoner van het dorp, vertegenwoordigd door Ivar Yntema, de bijna-jongste inwoner van
ons dorp. Aansluitend de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd en het Open jeu de
boulestoernooi van Goingarijp.
De Beleefwandeltocht op 21 november was een herkenning van óf een eerste kennismaking
met authentieke Fryske streekgerechten. Van thee uit de hooikist aan boord van een skûtsje
tot potstro op 'e pleats fan famylje Van der Kooij. Met het traditionele sjoelen en balgooien
werd deze dag afgesloten.
De afsluiting van de festiviteiten in december was een heuse Winterfair rondom de
Klokkenstoel. Sfeervolle artikelen voor de feestdagen, snert, poffertjes, glühwein,
brandende vuurkorven, elkaar ontmoeten en gezelligheid.
Wie nog wil nagenieten, vindt op de site www.goingarijp.frl een impressie van de
activiteiten in de vorm van verslagen, foto's en films.
Iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de festiviteiten en deze tot een succes
hebben gemaakt: tige tank!
Edith van Kolck,
namens de jubileumcommissie: Annemiek Wierdak, Edith van Kolck, Gerrit de Graaf
(dorpsomroeper), Hammy Wijnja, Joke de Graaf, Sistra Rijpkema, Trea Laske, Ulbe Wijnja,
Vera Brink
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BLOEMEN-BIJENWEIDE
De Bloemen-Bijenweide heeft een succesvol jaar achter de rug. De weide is in het voorjaar
ingezaaid met een bloemenmengsel, welke past in de omgeving.
De zaai-middag werd verzorgd door de werkgroep, die dankzij een oproep medewerking
kreeg van tietallen kinderen en ouders.
Het zaaibed bleek overigens erg aantrekkelijk te zijn voor een broedende kokmeeuw. Groot
was de blijdschap toen bleek dat er meer dan 40 verschillende planten werden geteld.
DE VOLGENDE BLOEMEN ZIJN IN DE BIJENWEIDE WAARGENO(MEN
Aardbeiklaver-Afrikaantje-Akkerdistel-Akkerkool-Bernagie-Boekweit-Bolderik-BrandnetelDille-Droogbloem-Duizendblad-Ganzebloem-Struisgras- Goudsbloem-Grote brandnetelHarig wilgenroosje-Herderstasje-Hondsdraf-Juffertje in ’t Groen-Kaasjeskruid (malva)Kamille-Klaproos-Hoefblad- Kleine klaver-Korenbloem-Lupine-Melde-Melkdistel-MosterdPhacelia-Ridderzuring-Rode klaver-Rolklaver-Scherpe boterbloem-Tandzaad-TeunisbloemVarkensgras-Veenwortel (perzikkruid)-Vetmuur-Weegbree (smalle)-Wikke-WilgenroosjeWitte dovenetel-Wolfspoot-Zandkool-Zonnebloem.
Wat zullen de bijtjes en andere insecten blij geweest zijn.
In de nazomer hebben we een groot deel van het overheersende koolzaad verwijderd en in
de wintertijd hebben we de grond verarmd met geel zand.
Tot slot een ODE AAN DE BIJ
NIET DE MINSTE
Onbeduidend zoals ze eruit zien.
Onopvallend aan het werk.
Nooit geweten dat zulke schakels in de keten van het leven zo onmisbaar zijn.
Nooit beseft dat de wereld op minuscule radertjes draait.
Klein en gewoon…….mag wel eens meer applaus krijgen!
Ciska Noordmans, Corriet van Rossen, Henk Kreule, Ineke Bloemers, Willem Feenstra
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SWELLEWAND
Noch krekt yn it âlde jier, op 31 desimber 2017, freget Marjan de Groot my om wer in stikje
te skriuwen foar P.B. oer de swellewand. Jawis. Ik set my ta sykjen om data en besykje ien en
oar op papier te krijen.
Begjin maart is der oerlis tusken it haad swelletellen(accountmanager s.w.) en de direkteurmeiwurker yn algemiene tsjinst (ceo s.w.)
Sille we 11 maart de gatten ticht meitsje? Sa wurdt besletten: sân en klaai moatte we helje
by oerbuorman Bergsma Drain(dat sân en klaai krije we) en dan mikse; ien amer klaai op
trije amers sân. We dogge de lyslearzens oan, stappe yn it wetter foar de wand en fulle it
iene nei it oare gat. Alle seisensechtich. It swit op ‘e bealch, mar as it er dan wer kreas
útsjocht jout dat foldwaning en meiïen de hoop dat er wer gebrûk makke wurde sil fan de
wand.
We wienen dit jier moai op tiid want krekt lykas ferline jier bellet Ulbe op 31 maart: “De
earste sweltsjes binne der wer.”
Ek krekt as ferline jier briedt er foar de s.w. yn de reidsompe, in goes en is der in merkel oant
nesteljen. Reidhintsjes skarrelje hjir om en sille ek ta brieden komme. We seagen pykjes mei
moai reade fearkes op ’e kop.
En natuerlik de einekuorren net te ferjitten. Ek bewenne en letter piken. Wat er fan grut
wurden is, witte we net. Wol is der sein dat er net in protte einen binne.
Ein maaie wit Ulbe te fertellen dat er 55 gatten bewenne binne. Fan de 66 beskikbere
wenten is dat poerbêst. Soenen alle pearkes briedsukses hawwe wat soe der dan wat
neiteam wêze kinne. We sille it nea witte want der wurdt hjir net ringe. We hoege ek net
alles presys te witten. As jo mar sjogge dat er libben is en dat wie der.
Dit jier 2018 sille we de s.w. wer opknappe. In rige tegels, helle by de boarterstún en brocht
troch tranportbedriuw v.d.Graaf en co., binne der lein om te behinderjen dat begroeiïng te
folle oer de râne fan de wand hinget. Elts jier in lytse ferbettering om elts jier wer
briedsukses te hawwen yn de ús al in bytsje dierbere swellewand.
W.F. te G.

WINDMOLEN EN JEU DE BOULESBAAN
Windmolen: In het voorjaar van 2017 zijn Hotze en ik naar Woudsend geweest om hout te
zagen bij de houtzaagmolen. Dit werd ons aangeboden door de heer Jan Koppens van
Stichting Penninga's molen. Dit hout is gebruikt om een nieuwe deksel te maken op de put
van de windmolen. Het hout is Inlands grenen, 3 cm dik. Door Hotze in de lijnolie gezet voor
een langere levensduur. Misschien is het wenselijk om voor de veiligheid tussen de jeudeboulesbaan en de windmolen een bord te plaatsen met: verboden toegang of er een hek
te pläatsen. Voor spelende kinderen is het gevaarlijk ivm draaiende delen.
Jeu de boulesbaan: Er is in april een professionele Husqvarna bosmaaier aangeschaft voor
het maaien bij de jeu-de-boulesbaan en de bijenweide. Het hek moet gerepareerd worden,
evenals het scorebord. Er is 1 picknicktafel gerepareerd door Poldek.
Hotze en Ulbe
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OUD PAPIER
Met de enthousiaste hulp van 19 vrijwilligers is ook in 2017, in Goingarijp, vele duizenden
kilo’s aan oud papier opgehaald. De opbrengst hiervan was weer enorm.
De opbrengst wordt steeds rechtstreeks naar de penningmeester van Plaatselijk Belang
Goingarijp overgemaakt en komt ten goede aan activiteiten in het dorp.
Als vergelijking met voorgaande jaren:
JAAR gewicht:
opbrengst:
2014 16.980kg
€472,40
2015 15.860kg
€ 482,34
2016 16.740kg
€1031,65
2017 14.220kg
€1027,26 (tm november)
(gezien het gemiddelde van de afgelopen maanden, is er in december nog ongeveer 2000kg
opgehaald, dus ongeveer € 100,= is nog te verwachten)
U kunt het bericht hierover verwachten in een van de volgende mails. Deze toename van de
opbrengst is voornamelijk te danken aan een hogere vergoeding per kg door de gemeente.
De groep vrijwilligers is al jaren vrij constant en bestaat voor het grootste deel uit ouders
van schoolgaande kinderen. Ook een aantal andere dorpsgenoten heeft zich spontaan
aangemeld om mee te helpen.
Per keer ophalen zijn 4 vrijwilligers actief. Dat betekent, bij 7 ophaaldata, dat iedereen één
of twee keer per jaar ophaalt.
De ophaaldata zijn zo evenwichtig mogelijk over het hele jaar verdeeld, rekening houdend
met schoolvakanties.
Laten we hopen, dat we nog enige jaren op deze manier door kunnen gaan.
Dank aan al die enthousiaste vrijwilligers! en aan iedereen, die bereid is, om het oud papier
op deze manier aan de ophalers mee te geven.
Corriet van Rossen
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VEILIGHEIDS ‘WHATSAPP-GROEP”
Op 12 april 2015 zijn wij van start gegaan met onze veiligheidsapp groep Goingarijp.
Hoe werkt het:
Het doel is dat we ons veilig (blijven) voelen in ons dorp Goingarijp. Op het moment dat dit
veiligheidsgevoel verandert in een dreigend onderbuik-gevoel omdat je iets ‘aparts’ hebt
gezien, iets wat je niet loslaat. Dan kun je gewoon 112 bellen en een appje sturen naar de
gehele groep dat je iets hebt gezien en de politie hebt gevraagd om een kijkje te nemen bij
deze verdachte gebeurtenis. De politie komt kijken, spreekt deze verdachte persoon aan en
als je schuldig bent wordt deze persoon dus gewaarschuwd en als het onschuldig is hebben
ze even kort gesproken en kan iedereen worden gerustgesteld.
De groep wordt niet gebruikt als er geen ‘112-telefoontje’ aan vooraf is gegaan. Ook worden
er geen discussies gevoerd, het is slechts een melding van de klokkenluider en een
waarschuwing voor de rest van de leden van de groep. Zo kun je bijvoorbeeld besluiten om
de deur niet open te doen, als er een appje is geweest over mensen die goederen verkopen
vanuit de auto en wat niet als betrouwbaar over is gekomen. Dit bevordert het
veiligheidsgevoel van de inwoners, en dat is wat we willen bereiken. Hiernaast is het ook
voor ‘illegale verkopers’ niet aantrekkelijk om in Goingarijp langs de deuren te gaan.
Ledenaantal
De groep bestaat uit 38 personen. Groepsleiders zijn Anita de Greef en Vera Brink.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Anita of Vera.
Overig nieuws
Ook in Terkaple /Akmarijp is inmiddels een Whatsapp groep opgericht. We kunnen
proberen om contact te leggen en via de groepsleiders contact te houden, ook berichten bij
hun kunnen voor ons van belang zijn.
Acties afgelopen jaar
- Er zijn inmiddels borden geplaatst door de gemeente bij elke ingangsweg van
Goingarijp.
- We hebben ons aangemeld op de website wabp.nl, hier staan alle dorpen/buurten
op die een veiligheidsapp hebben ingesteld. Dit kan preventief werken voor mensen
die verkeerde intenties hebben, maar dient ook om inwoners aan te geven dat ze lid
kunnen worden en hoe ze dat dan kunnen doen.
- 4 keer bericht ontvangen van wijkagent met waarschuwing (bijvoorbeeld dat er op
dit moment veel auto inbraken zijn gemeld de afgelopen periode).
- 5 meldingen geweest, waarvan 4 over collectanten.
Anita de Greef en Vera Brink
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KLAVERJAS
Van eind september tot begin maart op vrijdagavond klaverjassen is inmiddels een
jarenlange traditie in Goïngarijp. Vroeger gebeurde dat in het middenlokaal van de school,
maar na het sluiten van de school hebben we de traditie mogen voortzetten in het
restaurant van De Klokkenstoel. Als dat een keer niet uitkomt, kunnen we boven terecht, in
de gemeenschappelijke ruimte van de B&B van Marga. Super aardig natuurlijk. Het wordt
zeer gewaardeerd. De nieuwe uitbaters van het restaurant, Ynze en zijn zus Ayesta van
Hoek, ontvangen ons ook heel gastvrij. Ook dat wordt erg gewaardeerd.
In 2017 hebben we de competitie 2016/2017 afgerond waarbij Anne Tjerkstra als winnaar
uit de bus kwam. Hij ontving de Vellemabokaal plus een kadobon. Op deze bokaal zijn alle
winnaars van voorgaande seizoenen gegraveerd. Anne vindt hopelijk nog een plekje op de
inmiddels bijna vol gegraveerde bokaal. Misschien wel onder die van Geeske Tjerkstra, die
de bokaal het voorgaande seizoen won.
Afgelopen 6 oktober zijn we het nieuwe seizoen gestart. Meestal vullen we drie tafeltjes,
soms vier, waarbij er kaarters indraaien wanneer het aantal niet uitkomt. Diegene kan dan
mooi de dorstige kaarters voorzien van een drankje uit eigen inkoop. Ook dit seizoen
begonnen we elke avond met een kop koffie en het doornemen van wel en wee, stand van
zaken in de wereld en niet te vergeten de dorpsroddels.
Er zijn ook in 2017 kaartavonden om (vlees)prijzen georganiseerd waar dan nog wat meer
kaarters op af kwamen. Alles bij elkaar was het weer een gezellig, sociaal kaartseizoen.
Wil je een keer komen kijken of je het wat lijkt, dat kan elke vrijdagavond vanaf half acht via
de personeelsingang van het restaurant. Je bent van harte welkom, ook voor de nietcompetitie.
Gerard de Groot

6

