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1. OVERZICHT LEDEN BESTUUR EN COMMISSIES
Bestuur
Het bestuur bestond per 1-1-2019 uit:
•
Marga van den Brink (voorzitter)
•
Marjan de Groot-Deuzeman (secretaris)
•
Trea Laske (penningmeester)
•
Henk Kreule (algemeen lid)
Op de vergadering van 22 januari 2018 is voorgesteld om met commissies
te werken. Binnen deze commissies zijn verschillende werkgroepen actief.
Onderstaand overzicht laat zien dat veel inwoners zich inzetten voor het
dorp.
Commissies en werkgroepen
Kascommissie: Herbert, Anske
Fotograaf en filmbewerker: Peter v.V.
Activiteitencommissie / coördinatoren Hammy en Sistra
- werkgroep creatieve workshops en lezingen: Jellie, Annemiek, Anna
Boukje
- werkgroep wetterwille: Edith, Hammy, Sistra
- werkgroep viswedstrijd, jeu de boules en dorpsbarbecue: Hammy,
Sistra, Gerrit, Ulbe, Edith, Jellie
- werkgroep wintermiddag: Hammy, Sistra, Edith, Gerrit, Ulbe,
Annemiek
- werkgroep snerttocht: Ciska, Herbert, Bettie, Otto, Rob R.
- werkgroep kaartavonden: Bauke, Gerard
Natuurcommissie / coördinator Ciska
- werkgroep kindermoestuin: Annemiek, Machteld
- werkgroep bijegreide: Ciska, Corriet, Ineke B, Henk, Willem
- werkgroep zwaluwwand en vleermuisbunker: Willem, Ulbe, Hotze
- werkgroep fruitbomen: Ciska, Corriet, Ineke B
- werkgroep snoeien: Anky, Anna Boukje, Ciska, Corriet, Ellen, Ineke B.,
Joop, Niek, Miranti, Rob v.M., Ronald, Trea, Emile en Willem
(externen)
Onderhoudscommissie /coördinator Poldek
- diverse voorzieningen: Poldek, Ronald, Hotze, Ulbe, Anky, Peter v.V.,
Marjan, Gerard, Marga, Joop, Joke, Gerrit, Cees, Sjôuke
- Bibliotheek: Henk
- Vlaggenmast en kerstboom: Ulbe
- Oud papier: Corriet, fam. R. Lieuwes, fam. Rutjes, fam. Harmsma,
fam. Nijp, fam. Agricola, fam. Weissenbach, fam. de Vries, fam.
Bijlsma, fam. van Geldorp, fam. Burgers, fam. de Graaf, fam. M.
Lieuwes, fam. Roodenburg, fam. B. vd Wal, fam. Noppert, dhr. de
Jong, fam. de Groot, fam. Siesling, fam. de Greef
Veiligheidscommissie / coördinator Anita
- Veiligheids WhatsApp groep
- AED en Burgerhulpverlener: Anita, Aafje, Anna Boukje, Annemiek,
Bettie, Els, Gerrit, Harry, Irma, Jan, Johanna, Joop, Marga, Marjan,
Marjolein, Poldek, Ronald, Trea
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2. BESTUUR
Mededelingen
In 2019 zijn de volgende personen overleden:
Gerard Wesselink
Wiebe van Roeden
Activiteiten
- De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 5 januari in restaurant de
Klokkenstoel. De avond werd opgeluisterd door het shantykoor De
Warringers uit Joure
- Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft op 11 februari de
jaarvergadering gehouden (ALV). Wethouder Durksz heeft een
presentatie gehouden over de meldingsapp van de gemeente. Aan het
eind van de vergadering zijn drie inwoners benoemd tot erelid, uit dank
voor hun belangrijke en langdurige inzet voor het dorp.
- De himmelmoarn is gehouden op 3 maart. Een grote groep vrijwilligers
heeft het dorp en het eerste deel van het fietspad langs de poelen
schoongemaakt.
- Op donderdag 21 november heeft wethouder Roel de Jong kennis
gemaakt met Goingarijp.
- Klokluiden met glühwein, chocolademelk en oliebollen vond plaats op
31 december in en rondom de kerk.
Afgehandelde zaken
- Glasvezel wordt aangelegd in Goingarijp
- De wieken van de windmolen zijn vastgezet
- Openbaar vervoer/ bereikbaarheid van Goingarijp
(Bûtengewoanberikber)
Onderhanden zaken
- Kwaliteit en bevaarbaarheid van vaargebied Lijkvaart en vaarwater
binnen bebouwde kom
- Coördineren gezamenlijke actie om privé-walkanten op te schonen
- Updaten van statuten en opstellen van huishoudelijk reglement
- Dorpsschouw / overleg wijkbeheer
- Verkeerssituatie en snelheidsbeperking in en rondom het dorp
- Fietspad Rufus-Goingarijp
- Updaten maatregelen privacywetgeving
- Indienen van subsidieaanvragen van projectvoorstel ‘creëren
ontmoetingsplek in de dorpshaven’ bij verschillende fondsen
Diversen
- Maandelijkse bestuursvergaderingen
- Overleg met de verschillende commissies
- Overleg met DFM, Doarpswurk en andere Plaatselijke Belangen
- Communicatie met dorp via e-mail, nieuwsbrieven en de website
Naast activiteiten die door de activiteitencommissie worden georganiseerd
of geïnitieerd, kan ook een aantal leuke privé-mienskip initiatieven
worden genoemd:
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-

jeu de boules bijeenkomsten
lessen Fries
mini-cursus gedichten schrijven (voorgelezen tijdens de snerttocht)
boekbesprekingen
schilderlessen
fotografieworkshops
samen naar tentoonstellingen, concerten, musicals e.d.
oproepen via deel-en-weet-app

3. ACTIVITEITEN
Kaartavonden
4 januari 2019 ging de competitie, gestart in oktober 2018, weer verder.
Niet even een pauze, gewoon gaan met die…. kaarten. Met een min of
meer vaste bezetting van 14 kaarters, waarbij om beurten iemand niet
kon, waren er toch elke vrijdag wel 3 tafeltjes bezet waaraan enthousiast
gekaart werd. Af en toe sloot er iemand aan die gewoon even mee wilde
kaarten en ook dat kan. Rinze vond het kennelijk zo gezellig, dat hij bijna
elke vrijdagavond mee kwam kaarten zodat we hem ook tot de min of
meer vaste bezetting konden rekenen. Top!
In Februari én in April waren er weer grote kaartavonden, waar het dus
niet ging op de competitie, maar om prijzen. Daar kwamen ook weer
extra kaarters op af en het was een gezellige boel.
Helaas overleed in augustus, vrij onverwacht, Gerard Wesseling. Hij was
een trouwe bezoeker van de kaartavonden. Hij kon zichtbaar genieten van
het kaartspel, als het goed gespeeld werd. Het was dan ook wennen om
verder te kaarten zonder hem toen in oktober 2019 het kaartseizoen 2019
– 2020 begon.
Fijn aan het nieuwe seizoen is dat we Els en Johan min of meer als vaste
kaarters konden begroeten. Eerst moest natuurlijk de kat uit de boom
gekeken worden en Els moest het spel van begin af aan leren, nog nooit
geklaverjast. Ze werd liefdevol opgevangen door de leertafel, waar Riet,
Lyda, Marjan en Froukje haar de regels en eventuele kneepjes van het
klaverjasspel bijbrachten.
De grote kaartavond in December was een daverend succes. Er waren wel
21 kaarters op afgekomen. En iedereen ging met een prijs naar huis.
Leuk, heel leuk, maar het vooral leuk dat het zo gezellig was. En een
mooie afsluiting van het kaartjaar 2019.
Snerttocht
De snerttocht werd dit jaar gehouden op 26 januari, en werd
georganiseerd door Herbert, Ciska, Bettie, Otto en Rob R.. Het was dit
keer een culturele tocht. De avond begon met muziek en zang van het
SNERTKWARTET met een ode aan Goingarijp “Parel aan de poel'. Dit
kwartet bestaat uit Johannes, Fred, Henk en Willem. Er werd tijdens de
tocht muziek ten gehore gebracht bij Lenie thuis met dwarsfluit van
Yvonne, hier werden ook mooie gedichten voorgelezen door Willem,
Corriet en Corrie. Er was nog een pubquiz door Herbert en Rob R.. En er
werden groepspellen gedaan bij de boerderij van van der Kooy door Otto.
Men kon leren volksdansen in de Bloemerstee door een echt
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volksdansgroep uit Sneek. Er was een 'moord' op te lossen in Goingarijp,
aan de hand van een spannend verhaal geschreven door Paul. Paul had
een moordverhaal geschreven en dit was gedrukt in een klein boekje wat
de dorpsbewoners konden kopen, De opbrengst werd geschonken (75
euro) aan Plaatselijk Belang. Na de tocht een heerlijke kop snert met
roggebrood met spek. Het was een erg gezellige avond!
Vilt workshop en literair cafe
Op 28 februari werden twee workshops
gehouden. De vilt workshop was een
groot succes. Dit alles onder leiding
van Jellie. Zij heeft zelf veel ervaring
met deze techniek en gaf ons een
professionele uitleg zodat we nu
precies weten hoe het moet. Ongeveer
17 deelnemers hebben een prachtige
creatie gemaakt. Zeker voor herhaling vatbaar….
Gelijktijdig met het vilten een literair café gehouden op de vide van B&B
De Klokkenstoel. Dit café is voorbereid en begeleid door Anna Boukje en
Annemiek. Er waren 6 aanmeldingen, gezellig was het zeker! Dankzij de
heerlijke koffie thee en taart, de warme ruimte en de goede inbreng van
een ieder. Er zijn twee verhalen behandeld: ‘Mijn vader’ van Joost Conijn
en ‘De volmaakte vriendin’ van Maria Barnas. De schrijvers zelf zijn ook
uitvoerig besproken. Door de begeleiders is gebruik gemaakt van
geleende biebboeken en het thuiskopieerapparaat. Vanwege deze geringe
kosten hebben Anna Boukje en Annemiek besloten niet de afgesproken
bijdrage van € 5,- aan de deelnemers te vragen. Aan het einde van de
bijeenkomst gaven enkele deelnemers aan verder te willen als ‘leesclub’.
Omdat deze behoefte ook bij enkele andere inwoners bestaat, gaan Anna
Boukje en Annemiek daar mee aan de slag.
Wetterwille dei, Circuittraining en Sloeproeien
Onze wateractiviteiten sloten prachtig aan bij de open dag van “it Garyp”.
We konden gebruik maken van de zeilboten, de sloep, en de suppplanken.
Voor de jeugd was er een waterloopmat waar goed gebruik van is
gemaakt. Ulbe heeft dit allemaal in goede banen geleid. Super Ulbe!! Het
ging natuurlijk om de snelste tijd vandaar dat iedereen zo fanatiek was..
De prijswinnaar is Brechtje..!! De waterballen was een spannende
activiteit maar als er één schaap over de dam is volgen er mee en werd er
goed gebruik van gemaakt. Rondom “it Garyp” was er door Vincent een
“Food en Lifestyle market” georganiseerd. Het was een gezellig festijn met
een mix van leuke originele producten, watersport, lekker eten en drinken.
We hebben een fantastische wetterwilledei gehad bij watersportcentrum
“it Garyp”.
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Circuittraining
Op zaterdagmorgen 22 juni stond de circuittraining van Annemiek op de
planning. We hadden Annemiek gevraagd of ze dit wilde gaan doen i.p.v.
de bootcamp. Maar het weer gooide roet in het eten, het regende erg
hard. hierdoor was het gras erg nat en was het niet verstandig om het
door te laten gaan. Na enig overleg besloten om te verschuiven naar de
volgende dag om 10.00, vooraf aan….aan de "Wetterwille" -middag bij de
zeilschool. Aangezien het aantal deelnemers die zondagmorgen wat karig
was is Bettie de buurt ingegaan om nog wat sportieve mensen bij elkaar
te sprokkelen. Toen er een leuk groepje was zijn we vol enthousiasme
begonnen met een warming up, wat rondjes rennen om de spieren wat los
te maken. Nog wat rek- en strekoefeningen gedaan, helemaal klaar voor
het echte werk. Annemiek had het allemaal goed voorbereid. Maar helaas
kreeg iemand een blessure waar naar gekeken moest worden. Goed
verzorgd is deze persoon thuisgebracht. Gelukkig viel het achteraf mee.
De rest van de groep is een kopje koffie gaan drinken en hebben daarna
nog wat loopoefeningen gedaan. Enkele deelnemers vonden deze manier
van samen sportief bezig zijn wel voor herhaling vatbaar.
Clinic Sloeproeien
Altijd al eens in zo'n grote sloep willen roeien? Vrijdagavond 28 juni kon
het! Bij de Picknickers in Terherne lagen 2 sloepen van Trewes uit
Aldeboarn klaar om 17 Goingarijpsters aan het werk te zetten. Trewes
leverde de stuurman/vrouw en een roeier, wij de verdere spierkracht.
Wat was dit leuk om te doen! Samen het ritme onder de knie krijgen,
waarbij de slagvrouw/man heel belangrijk blijkt te zijn. Maar ook de
ervaring dat niet alleen je armen het werk doen maar je hele
bovenlichaam. Onderweg was er koffie van Sistra ' bij het riet' en zelfs
een mini wedstrijdje. Het was een schitterende zomeravond, heerlijk op
het water bezig geweest en een drankje en hapje na bij de Picknickers
(proberen die cocktail 'la Piscine'!). Gezien de reacties kijken we of er
belangstelling is om nog eens vaker met elkaar te roeien en hoe dit dan te
organiseren. Of toch een Goingarijpster sloep…?
Terug kijkend hebben we fantastische Wetterwille activiteiten gehad,
volgend jaar maar weer!!!
Jeu de boules- en viswedstrijd & Barbecue
Zoals elk jaar worden de tenten de avond voorafgaand aan de BBQ
opgezet, hierbij alle vrijwilligers bedankt!!
De jaarlijkse dorpsbbq was dit jaar op 30 augustus met prachtig weer!
Zoals vorig jaar was de start om 16.00 uur op het trapveldje met de
viswedstrijd en jeu des boules. Bij de viswedstrijd was een stevige
competitie, de winnaar was dit jaar Bennie. Hij ontving Anne's Bokaal,
deze is door Lenie beschikbaar gesteld. De winnaars van de jeu de boules
waren dit jaar: Joke, Anky en Rob vd M.. Om 18.00 uur was de start van
de BBQ, er was een goede opkomst. Onder het genot van lekker eten en
een drankje was het een erg gezellig samenzijn voor jong en oud.
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Admiraliteitsdagen
Op 7 september heeft de activiteiten commissie een
arrangement gewonnen bij Omrop Fryslan’ 1e rang op
het skûtsje, hapjes en drankjes gratis. Jammer dat het
pijpenstelen regende maar dat mocht de pret niet
drukken. We hebben een prachtige avond gehad…
Hammy heeft dit voor ons geregeld!!!! Prachtig Hammy
bedankt..!!
Lezing Pema
Op 28 oktober werd er een lezing gehouden in de B&B bij Marga en Joop
door Piet en Wiep uit Terkaple over hun project Pema in Nepal.
(Projectpema.nl) Project Pema is een kleine NGO die zich inzet voor goede
opleiding voor Nepalese kinderen en voor dorpsontwikkeling voor
afgelegen dorpen. Vorig jaar werd de opbrengst van de winterfair aan dit
goede doel geschonken. Op deze avond werden er dia's getoond over dit
project en er werd verteld wat er gedaan word in Nepal, met muzikale
ondersteuning door Henk Jan. Het was indrukwekkend om te zien hoe de
mensen daar leven en mooi om te zien wat er allemaal vanuit dit project
gedaan wordt. Er werd op deze avond zelf ook nog een leuk bedrag bij
elkaar gebracht voor dit goede doel. Iedereen bedankt namens project
Pema.

Warme wintermiddag
Dit jaar hebben we een wintermiddag georganiseerd op zondagmiddag 16
december in het in kerstsfeer aangeklede watersportcentrum ‘t Garijp. Er
waren workshops te volgen voor jong en oud: bonbons maken, een
kerstdecoratie maken en vogelvoer creaties maken. Daarnaast waren er
oudhollandsche spelletjes te spelen. Er was koffie en thee en een lekker
stukje kerststol bij binnenkomst. De workshops waren goed bezet en er
zijn erg leuke en lekkere dingen gemaakt. Nog een gluhwijntje, biertje of
warme chocolademelk en een hapje brachten deze middag tot een
geslaagd einde.
Groeten….. namens de activiteitencommissie
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4. NATUUR
De wurkgroepen krije in protte stipe (steun) fan frijwilligers út it doarp by
grutte en lytse karweikes, mei warbere hannen, kofje, filmkes en / of
motivearjende wurden. En úteinlik is dat ek it doel fan al dizze
doarpsaktiviteiten: we wolle ferbining sykje en mei-inoar doarp wêze.
Hjirûnder lêze jo de ferslaggen fan de fjouwer wurkgroepen.

Kindermoestuin de Bijegreide
voorjaar
Kindermoestuin de Bijengreide beleefde een rustig seizoen. Met een paar
kinderen is de tuin in april omgespit en daarna ingezaaid. Vier kinderen
hadden dit jaar een tuintje. Door
schoolwerkzaamheden vielen er in de loop
van het jaar twee kinderen af en kamen er
twee nieuwe bij, uit Terkaple. Regelmatig
vlinderden er andere kinderen door de tuin,
kleurig en vrijblijvend.
zomer en herfst
De tuin heeft heel mooi gebloeid en er is
veel oogst af gekomen. Hierdoor is ook de
tuinwinkel diverse keren open geweest. Het
Sterrehotel herbergt met regelmaat
verschillende gasten: wat bijen, veel
spinnen, lieveheersbeestjes en wantsen.
Door het natte najaar is de moestuin niet
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meer winterklaar gemaakt. Dit levert een verrassend fraai beeld op. Het
inspireert bovendien om volgend jaar de spade weer in de grond te
steken.
Al met al was 2019 klein maar fijn! Voor alle inwoners geldt: kom gezellig
eens langs als je ons bezig ziet en neem even plaats aan de gezellige
picknicktafel, het is een mooie plek van samenkomen.
Bije- en blommegreide
De bijen-en bloemenweide heeft wederom een succesvol jaar achter de
rug. Er zijn gigantisch veel bloemen waargenomen.
determinatie door deskundige
We hebben afgelopen jaar alles wat groeit en bloeit laten determineren
door een deskundige (Sake Roodbergen) en we waren totaal verrast door
de uitkomst. De lijst van bloemen en planten is opnieuw enorm
uitgebreid. Het is voor de passant niet meteen te zien maar een floradeskundige ziet alles. Er zijn minimaal 80 verschillende planten
waargenomen. Wat zullen de bijtjes en andere insecten blij zijn met zo’n
greide!
activiteiten op de greide
Ook afgelopen jaar heeft een groepje schapen het gras rondom de bijeen blommengreide gekortwiekt. Met vereende krachten hebben we in de
herfst het overtollige gras bij elkaar geharkt en afgevoerd. In november
hebben we een paar honderd voorjaarsbloembollen geplant. We wachten
af hoe volgend jaar de bijegreide eruit zal zien na al onze inspanningen.
Het is en blijft een mooi stukje dorpsgrond om met z’n allen voor te
zorgen. De flora en fauna varen er wel bij. En de mensheid ook.
Dankzij het extreem goede weer hebben we in de zomer een bijeenkomst
gehouden op de greide. Dat de werkgroep af en toe onder bizarre
omstandigheden vergadert moge duidelijk worden uit bijgaande foto.

Flearmûsbunker en Sweltsjewand
wiete poatsjes
Yn de flearmûsbunker wol it noch mar net ‘flearmûzje’. De plannen om de
flearmûzebunker drûger te meitsjen troch in tal oanpassingen troch te
fieren binne noch net slagge mar it doel is dit yn 2020 fierder op te
pakken. Op de begrutting binne hjir in tal posten foar opnommen.

9

swellewand
De swellen koene de swellewand yn Goaiïngaryp ek yn 2019 goed fine.
Betiid yn de maitiid binne de gatten tichtstoppe mei in spesy fan klaai en
sân dat Bergsma Drain fergees beskikber stelt.
De swellen meitsje harren nêsten elk jier op ’e nij yn de earder
tichtstoppe gatten: earst grave sy in gong fan sa’n 80 sentimeter en
achter yn de gong wurdt it nestke makke. Ek dit jier binne der wer sa’n 50
swellepearen telt. De hear Jan de Jong, fûgelkenner by útstek, soe
komme om de fûgeltsjes te ringjen mar fanwege de waarmte koe it net
trochgean. We sille him yn 2020 wer nûgje.

De Hofkesjongers op it Fruitfjild
Na het bomen planten in het najaar van 2018 zijn de hoogstamfruitbomen
allemaal goed de winter doorgekomen. Regelmatig worden de
boomspiegels rondom de bomen vrijgehouden van onkruid.
Op It Set stond onderaan elke boom Oost Indische kers te bloeien.
snoeien

In het voorjaar kon iedere geïnteresseerde inwoner van Goingarijp
meedoen met een snoeicursus, gefinancierd door het fruitbomenproject.
De cursus werd gegeven door Landschapsbeheer Friesland en 11
enthousiaste cursisten uit het dorp deden mee met de theorie en praktijk
van het snoeien. De fruitbomen van Goingarijp kregen onder deskundige
leiding tijdens deze cursus hun eerste snoeibeurt.
We waren blij verrast, dat 5 inwoners van Goingarijp de fruitbomen in hun
tuin beschikbaar wilden stellen als “oefenobject” voor de beginnende
snoeiers. Hiervan is dan ook dankbaar gebruik gemaakt en de gesnoeide
bomen staan er prachtig bij!
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Liriodendron Tulipifera

In mei hebben de Hofkesjongers bij het bestuur van Plaatselijk Belang een
idee ingebracht. Om de biodiversiteit ook in een ander deel van het dorp
te bevorderen hebben we voorgesteld om op het haventerrein bij de
sleephelling, de drie zieke essen op de groenstrook te vervangen door een
Tulpenboom (Liriodendron Tulipifera). De gemeente wil hierbij graag
behulpzaam zijn.
schapen
Tweemaal per jaar hebben de schapen van de schaapherder Jacqueline
van de Fryske Marren het gras van het fruitveld begraasd en bemest.
Overtollig gras is door Hotze weggemaaid, en door vrijwilligers bij elkaar
geharkt en afgevoerd, waarvoor onze hartelijke dank.
mini-natuurmarkt

In augustus is onder grote belangstelling (voortuitlopend op onze
toekomstige fruitoogst) een “info-markt” gehouden op de bijenweide,
waar iedereen - onder het genot van eigengebakken fruit-taarten en
fruitsapjes - over het werk van de schaapherder kon horen. Er konden
kleine schaapjes worden gevilt van schapenwol en we werden door Ellen
bijgepraat over de vele kruiden, die in de bermen van Goingarijp groeien
en over de helende werking daarvan.
’s Avonds konden belangstellenden aan een excursie meedoen - onder
leiding van Rob R.- over de vleermuizenpopulaties in Goingarijp.
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eerste oogst
Op It Set hebben we de eerste oogst van het
fruitbomenproject kunnen vieren: de
amandelboom droeg meer dan 50 amandelen.
Aan al degenen, die op een bijzondere manier
hebben bijgedragen aan het fruitbomenproject
hebben we persoonlijk een bedankbrief met
een symbolische “gouden” amandel gebracht.

5. ONDERHOUD & VOORZIENINGEN
Onderhoud
Allereerst wil ik al medebewoners danken die meegeholpen hebben met
het onderhoud en het bijhouden de diverse projecten waardoor ons dorp
er keurig netjes uit ziet.
AED
• De automatische externe defibrillator hangt aan de gevel van
restaurant de Klokkenstoel en wordt jaarlijks onderhouden door Lips
Educatie Friesland.
Bankjes
• Een extra waardering voor Cees is op zijn plaats wegens het weer
netjes in de verf zetten van de bankjes in ons dorp.
Jeu de Boules baan
• Onderhouden van de jeu de boules baan, door het onkruid weg te
branden.
• Dankzij Sjôuke is ook de jeu de boules baan weer vrij van mollen.
Kindermoestuin/Bijegreide
• Regelmatig wordt hier gemaaid.
Speeltuin
• Volgens een onderhoudsschema wordt regelmatig gemaaid en worden
de toestellen schoongemaakt.
Vlaggenmast
• Bij evenementen wordt de vlag gehesen. Rondom de kerstdagen heeft
de ‘kerstboom’ gebrand.
Windmolen
• De molenaar van Sint Johannesga heeft ons geholpen met het goed
vastzetten van de windmotor. Hij zal nog een keer terugkomen om wat
reparaties aan de molen te verrichten.
Verder zijn er betreffende het onderhoud geen zaken te vermelden.
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Wel gaat onze dank uit naar Hotze voor het jarenlang maaien met de
bosmaaier, we zullen hem zeer zeker gaan missen.
Nogmaals dank aan alle hulpvaardige handen die er samen voor gezorgd
hebben dat we trots op ons dorp kunnen zijn.
Ienie-mienie bibliotheek
De ienie-mienie-bibliotheek heeft wederom een goed jaar achter de rug.
Er werd volop gebruik van gemaakt. Dat is te merken uit het grote aantal
boeken, dat wordt geplaatst en geruild. Afgelopen jaar is het aanbod van
kwalitatief hoogstaande literatuur erg gestegen. Verrassende boeken
waren er af en toe te vinden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Mulisch,
Wolkers, Koch, maar ook Solzjenitsin en Tolstoi. De Nederlandse
streekromans konden zich overigens ook verheugen op grote
belangstelling. Soms waren het er zoveel dat ik een aantal boeken naar
oudere mensen heb gebracht, van wie ik wist dat die verzot zijn op dit
genre.
De goede boeken van bekende schrijvers blijven nooit heel lang in de
bibliotheek staan want wie wil er nou niet een gratis goed boek?
De boeken, die in de bibliotheek staan, omvatten diverse genres:
Streekromans, literatuur, naslagwerken, sportboeken, woordenboeken,
bouquetreeksen en geschiedenisboeken. Opvallend was dit jaar het grote
aanbod van boekjes uit de bouquet-reeks. Tientallen werden erin gelegd
en weer meegenomen. Je kunt dus stellen dat romantische en lichterotische of pikante verhalen gretig aftrek vinden.
De ruilfunctie van de bibliotheek wordt steeds belangrijker, denk ik.
Soms worden er dubbele rijen boeken in gelegd. Die dubbele rijen haal ik
er uit omdat het anders te onoverzichtelijk en te rommelig wordt.
Regelmatig ga ik langs de cel om een beetje orde te scheppen en
overtollige boeken eruit te halen. Tijdschriften en versleten boeken haal ik
er ook uit, omdat die een te rommelig beeld geven. De boeken, die ik
verwijder, krijgen een tweede of derde leven. Ze gaan naar
kringloopwinkels of naar de boekenkist van AH. Versleten boeken
belanden bij het oud-papier.
Mijn complimenten gaan opnieuw uit naar iedereen, die wel eens een
boek haalt of brengt, omdat de bieb zo netjes blijft.
Oud Papier
Vermeld mag wel eens worden, dat onder de 20 vrijwilligers, die steeds
het oud papier ophalen, velen dit al 15 jaar zonder protest doen!
Fantastisch, dat er zoveel onbaatzuchtige vrijwilligers zijn! Wel wil het
team er graag een aantal nieuwe vrijwilligers bij hebben. Iedereen kan
zich opgeven bij ondergetekende: Het komt erop neer, dat je één of twee
keer per jaar ongeveer een uur de kranten ophaalt in het dorp met een
groepje van vier mensen, dus waar praat je over!
Met de enthousiaste hulp van de 20 vrijwilligers zijn ook in 2019, in
Goingarijp, vele duizenden kilo’s aan oud papier opgehaald. De opbrengst
hiervan was helaas weer iets minder dan in 2018. De reden hiervan lag
niet aan het aantal kilo’s oud papier, dat is opgehaald, maar aan de prijs
die de gemeente voor het oud papier berekende.
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De opbrengst wordt steeds rechtstreeks naar de rekening 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 15.900kg
€1090,18
2018 16.100kg
€ 483,62
2019 15.160 kg € 312,71
De groep vrijwilligers is al 15 jaar vrij constant. 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.
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.
6. VEILIGHEID
Veiligheids WhatsApp groep
Sinds April 2016 hebben wij de veiligheids app groep in Goingarijp. Eind
2019 zaten er 60 mensen in deze groep. Dat zijn er 13 meer dan in 2018.
Gelukkig hoeft hier weinig gebruik van gemaakt te worden. In 2019 is er
1 melding binnen gekomen en 1 waarschuwing van de politie met tips om
woninginbraak te voorkomen. Om de belangrijkheid van de app groep te
waarborgen is er een ‘deel en weet’ app naast opgezet. Deze dient om
eventueel na te praten over meldingen die gedaan zijn bij verdachte
situaties, of om gewoon dingen te delen die je graag wilt delen.
Mensen die ook toegevoegd willen worden aan de groep kunnen een
mailtje sturen naar: veiligheid@goingarijp.frl onder vermelding van naam,
adres en mobiel nummer.
AED en Burgerhulpverlener
In totaal hebben 18 inwoners, of via het werk, of via het dorp een
reanimatie/AED training gehad. Zij hebben zich geregistreerd bij
Hartslag.nu en worden gealarmeerd wanneer er een melding is geweest
via 112 waarbij gereanimeerd moet worden. In 2019 is er 1 melding
geweest, maar deze werd binnen een minuut weer ingetrokken. De
mensen die hun certificaat niet via het werk hebben behaald, gaan 26
maart a.s. op herhalingstraining.
EHBO koffer
Er is een EHBO koffer aangeschaft welke bij activiteiten in het dorp kan
worden gebruikt. Deze is, op afspraak, op te halen bij Anita.
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