FRUITBOMEN in Goingarijp
‘Met z’n allen kunnen we méér’

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang van maandag 22 januari jl. is het
fruitbomenproject Goingarijp geïntroduceerd aan de aanwezigen. Graag willen
we dit vrijwilligers-project onder de aandacht brengen van àlle Goingarijpers.
Immers, met z’n allen kunnen we méér: bomen, bijen, moestuintjes,
jeudeboule-banen zijn óók bedoeld om ons als dorpelingen met elkaar te
verbinden.

Met het fruitbomen initiatief in Terherne als voorbeeld (op 9 december 2017
zijn daar 60 hoogstam- fruitbomen overal in het dorp geplant door een
vrijwilligersgroep) is het onderstaand plan eind november 2017 aan het
bestuur van PB Goingarijp voorgelegd. Inmiddels heeft er ook een verkennend
gesprek met de gemeente plaatsgevonden.
‘‘Meer bloemen en meer bijen’

Om de biodiversiteit in het dorp te bevorderen en ten behoeve van bijen en
andere insecten willen wij ook in ons dorp - op een aantal geschikte plaatsenfruitbomen gaan planten.
Mogelijke locaties zijn voorlopig het wilgenbosje naast de Amerikaanse
windmolen en bij Ballingbuer, de open plek langs de weg ter hoogte van De
Bloemerstee.
We willen daarvoor een flink aantal vrijwilligers (ook kinderen zijn welkom) uit
het dorp enthousiast maken voor het volgende:
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Het helpen bij het kiezen van soorten fruitbomen
Het helpen bij het planten van de bomen
Het helpen bij snoeiwerkzaamheden
Het oogsten van het fruit
Het eventueel verwerken van het fruit in de vorm van: sap, jam, taart
e.d.
- Het houden van een “fruitmarkt” voor het dorp
-

Adopteer een boom

Wij zouden het sympathiek vinden als een aantal inwoners zo enthousiast
wordt, dat zij een fruitboom willen ‘adopteren’, zodat wij ons met dit project
niet meteen op fondsen hoeven te richten. Een hoogstam-fruitboom kost
ongeveer € 100,=. (U kunt ook met een groepje/straat een fruitboom
adopteren). Daarnaast willen we het Iepen Mienskipsfûns vragen om bij te
dragen in de overige kosten.
Meedoen? Meedenken? Meegenieten?

Het fruitbomenproject is een vrijwilligersproject. Meedoen kan op allerlei
manieren. Het is tenslotte een project om ons te verbinden met elkaar. Vele
handen maken licht werk en samen kunnen we alles, is ons motto.
Wij hopen, van de inwoners van Goingarijp veel instemming te krijgen voor dit
plan. Dit horen we graag. Mocht u bezwaren maken tegen het planten van
fruitbomen in ons dorp, meld dit dan bij ons, want het plan kan alleen
doorgaan als er binnen het dorp draagvlak bestaat!

Met vriendelijke groet,
Ineke Bloemers, Ciska Noordmans, Corriet van Rossen

Vrijwilligers kunnen zich melden bij:
Corriet van Rossen (cm.van.rossen@hccnet.nl, It Set 5,8511 AK Goingarijp)
of bij Plaatselijk Belang
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