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1. OVERZICHT LEDEN  

Bestuur 
Het bestuur bestond van 1-1-2020 tot 10-3-2020 uit: 
• Marga van den Brink (voorzitter) 
• Marjan de Groot-Deuzeman (secretaris) 
• Trea Laske (penningmeester) 
• Henk Kreule (algemeen lid) 
 
Vanaf 10-3-2020 uit: 
• Miranti Swart (voorzitter) 
• Anja Banning (secretaris) 
• Trea Laske (penningmeester) 
• Marjan de Groot-Deuzeman (algemeen lid) 
• Ellen de Vries (algemeen lid) 
 
Sinds 22 januari 2018 zijn verschillende commissies en werkgroepen 
actief. Onderstaand overzicht laat zien dat veel inwoners zich inzetten 
voor het dorp. 

Commissies en werkgroepen 
Kascommissie: Anske, Cees 
Activiteitencommissie / coördinatoren Hammy en Sistra 
- werkgroep diverse activiteiten: Hammy, Sistra, Jellie, Joke, Gerrit, 

Ulbe, Edith, Anna-Boukje  
- werkgroep snerttocht: Imkje, Pieter, Rosa, Michel, Helga 
- 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 
- werkgroep fruitbomen: Ciska, Corriet, Ineke B 
- werkgroep snoeien: Anky, Anna Boukje, Ciska, Corriet, Ellen, Fred, 

Ineke B., Joop, Monique, Miranti, Rob v.M., Ronald, Trea en Emile, Pyt, 
Willem (externen) 

Onderhoudscommissie / coördinator Poldek 
- diverse voorzieningen: Poldek, Ronald, Ulbe, Marjan, Gerard, Marga, 

Joop, Joke, Gerrit, Hilde, Anne Durk, Cees 
- 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. 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 2020 zijn de volgende personen overleden: 
Dhr. G. de Jong  
Dhr. H. Oosterhof 
Dhr. S. Willard 

Activiteiten 
- De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 11 januari in restaurant de 

Klokkenstoel. De avond werd opgeluisterd door een sketch, gespeeld 
door een grote groep inwoners uit het dorp.  

- Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft op 10 maart de 
jaarvergadering gehouden (ALV). Marga en Henk zijn afgetreden. 
Miranti, Anja en Ellen zijn benoemd tot nieuwe bestuursleden. Corriet 
heeft een grote bos bloemen ontvangen, omdat zij zich al vele jaren 
inzet als vrijwilliger. Fred heeft verteld over zijn interessante werk als 
burgemeester.  

- De himmelmoarn is niet doorgegaan. 
- Er is dit jaar geen algemene dorpsschouw geweest. Inwoners kunnen 

problemen altijd melden bij de gemeente. Hiervoor heeft de gemeente 
ook een aparte meldingsapp. 

- Helaas kon het traditionele klokluiden op oudjaarsavond niet 
plaatsvinden. 

Overige Zaken/ Diversen 
- Onze subsidieaanvraag van het projectvoorstel ‘creëren 

ontmoetingsplek in de dorpshaven’ is gehonoreerd door de gemeente 
De Fryske Marren. Ook de subsidie, die bij de PW Janssen’s Friesche 
Stichting is aangevraagd, is gehonoreerd. Het voorstel bestaat uit 
verschillende onderdelen. Het planten van een Tulpenboom. Dit is 
inmiddels gebeurd. Het plaatsen van een bankje onder de tulpenboom. 
Het plaatsen van een bungelbank, vlakbij de bibliotheek, met overzicht 
over de lijkvaart. In het oorspronkelijke plan stond om deze met een 
groep inwoners te maken, maar door de Corona regels is dit niet 
mogelijk. Nu is dit werk uitbesteed. Het laatste onderdeel is het 
plaatsen van een bord met beeldmateriaal en informatie over de 
geschiedenis van Goingarijp. Een kleine groep inwoners is hiermee aan 
de slag gegaan. Het doel is om dit deel van het dorp aantrekkelijker te 
maken, zodat het toeristen en inwoners uitnodigt om er uit te rusten 
tijdens een wandeling of fietstocht of om te gaan zitten, bijvoorbeeld 
om een broodje te eten, wat te kletsen of een boek te lezen.  

- Met de gemeente en betrokkenen is veel gesproken over de hekjes bij 
de bruggetjes op It Set en Kleasterwei. Resultaat is dat er op beide 
plekken nieuwe hekjes staan. Deze moeten zorgen voor voldoende 
doorgang en voldoende veiligheid.  

- We hebben via de e-mail de inwoners gevraagd of zij extra (buurt)hulp 
nodig hebben door de coronamaatregelen. Er zijn geen hulpvragen 
binnen gekomen.   

- Ook dit jaar hebben we nabestellingen van de dorpsvlag gedaan. 
Ongeveer twee keer per jaar bestellen we voor inwoners de vlag van 
Goingarijp. Er zijn verschillende maten vlaggen, variërend van een 
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kleine bootvlag tot een mastvlag. 
- Na verschillende revisies, liggen de nieuwe statuten en het 

huishoudelijk reglement bij de notaris om beoordeeld te worden.  
- Weiland naast de Trije Setter: Waterpark Terkaple heeft zich bij 

PBG georiënteerd wat de mogelijkheden zijn om op het weiland naast 
de Trije Setter voor de jongeren van het Waterpark buitenactiviteiten 
te kunnen organiseren. PBG heeft hierover contact gezocht met PB van 
Terkaple. Het Waterpark Terkaple heeft geen verdere acties richting 
ons ondernomen. 

- Door het bestuur van School Bloei zijn wij geïnformeerd over het 
besluit om de school in Terherne open te houden en daarmee de 
school in Terkaple te sluiten. 

- Bij Plaatselijk Belang Terkaple is navraag gedaan over de aanschaf van 
AED’s. Zij hebben vorig jaar meerdere AED’s aangeschaft. Op dit 
moment is er 1 AED in Goingarijp. Deze hangt bij restaurant de 
Klokkenstoel. We zijn met plannen bezig om nog één of meerdere 
AED’s aan te schaffen voor het dorp.  

- In 2019 heeft PB de kwaliteit en bevaarbaarheid van het vaargebied 
Lijkvaart en vaarwater binnen bebouwde kom in kaart gebracht en 
besproken met de gemeente de Fryske Marren. Uitkomst is dat in de 
zomer van 2020 is gebaggerd in het dorp. Daarnaast is er een oproep 
via de e-mail geweest om privé-walkanten te laten hekkelen. Ongeveer 
20 gezinnen hebben zich hiervoor aangemeld. Op 6 juni heeft een 
extern bedrijf, in overleg met bestuur, de walkanten geschoond. Dit 
bestond uit het weghalen/afsnijden van afval, riet en waterplanten. 

- Verkeerssituatie en snelheidsbeperking in en rondom het dorp blijft 
een aandachtspunt. Inwoners aan de Kleasterwei hebben het bestuur 
gevraagd actief actie te ondernemen om dit punt onder de aandacht te 
brengen bij de gemeente. Met name het harde rijden op deze weg, 
maar ook op de Rypwei, Ballingbuer en Swettepoelsterdyk komt elk 
jaar terug op de agenda van de algemene ledenvergadering. Het 
bestuur heeft deze groep inwoners geadviseerd zelf als groep contact 
te leggen met raadsleden en/of gemeentemedewerkers. Dit knelpunt 
wordt ook jaarlijks in het gesprek met de gemeente ter voorbereiding 
op de ALV, onder de aandacht gebracht. De verkeersveiligheid komt 
ook terug in het volgende punt.  

- Na een jaar van stilte, heeft het bestuur in 2020 veel aandacht besteed 
aan de problematiek rondom de Fietsroute Rufus-Goingarijp: 
! Meerdere malen telefonisch contact gehad met de studenten die 

namens de Provincie onderzoek deden naar de mogelijkheid van 
een schuifbrug over de sluis. 

! Meerdere brieven gestuurd naar Marrekrite en de Provincie met 
verzoek om helderheid over de stand van zaken te geven. Mede 
door de berichtgeving in de Leeuwarder Courant.  

! Begin juli is een enquête over de wenselijkheid van een schuifbrug 
over de sluis uitgezet onder de inwoners van Goingarijp, 
Bungalowpark Garijp, Park De Slachte en de mensen met een 
ligplaats in de haven Oer ’t String. Uit de analyse van de gegevens 
is gebleken dat bijna 90% van de mensen die de enquête hebben 
ingevuld tegen een schuifbrug is. Ook uit de vele reacties die 
binnen zijn gekomen, is gebleken dat zowel inwoners als recreanten 
een obstakel over de sluis niet willen.  
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! Twee juristen uit het dorp zijn bereid gevonden om het bestuur te 
ondersteunen.  

! Op 22 september heeft Marrekrite een presentatie gehouden voor 
vertegenwoordigers van de gemeente de Fryske Marren, de 
zeilschool, haven Oer ’t String, de Klokkenstoel, Bungalowpark 
Garijp, Park De Slachte en PBG. Marrekrite presenteerde een 
voorstel van een strekdam met elektrische pont. De details van dit 
voorstel waren niet uitgewerkt. 

! Het bestuur en de andere belanghebbenden uit het dorp hebben het 
voorstel bestudeerd en gesproken over mogelijke varianten. Wij 
hebben een presentatie uitgewerkt. In deze presentatie staat 1) 
een reactie op het voorstel van Marrekrite en 2) een acceptabel 
alternatief met alle daarbij behorende voordelen.  

! Op 20 oktober hebben wij een mondelinge toelichting op deze 
presentatie gegeven. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de 
gemeente de Fryske Marren en Marrekrite. We hebben duidelijk 
gemaakt dat een strekdam/pont combinatie onveilig is, niet 
gewenst is en veel weerstand oproept. Daarnaast hebben wij ons 
voorstel, het autoluw maken van de Swettepoelsterdyk, 
gepresenteerd. Het grote voordeel hiervan is dat dit resulteert in 
een veiligere verkeerssituatie in en rondom het dorp, een punt dat 
steeds terugkeert op de agenda. Marrekrite heeft ons toegezegd 
deze presentatie te delen met het dagelijks bestuur van Marrekrite.  

! Het verzoek van het dagelijks bestuur van Marrekrite is om weer 
aan tafel te gaan zitten met de Provincie. Eind december was er 
nog geen gesprek geweest.    

- Er heeft een verkenning plaatsgevonden over de mogelijke aanschaf 
van een tweede AED. Hierover is contact gezocht met PB Terkaple. Er 
is hierover nog geen beslissing genomen.  

- Het bestuur vergadert maandelijks, behalve in de schoolvakanties.  
- Er is regelmatig (informeel) overleg met de verschillende commissies. 
- Meerdere keren is er (informeel) overleg geweest met gemeente de 

Fryske Marren en andere Plaatselijke Belangen. 
- De communicatie met dorp gaat via e-mail. Helaas is er dit jaar weinig 

nieuwe content toegevoegd op de website. 
 

Naast activiteiten die door de activiteitencommissie worden georganiseerd 
of geïnitieerd, kan ook een aantal leuke privé-mienskip initiatieven 
worden genoemd: 
- Collecteren voor Jantje Beton. 50% van de opbrengst is voor 

jeugdactiviteiten in het dorp 
- Jeu de boules bijeenkomsten 
- Begin 2020 heeft een aantal dorpelingen een paar lessen Fries gehad 

in het Voorhuis. Ciska, Anna-boukje en Froukje hebben lesgegeven. 
Het waren leerzame en gezellige bijeenkomsten. 

- Boekbesprekingen 
- Schilderlessen 
- Fotografieworkshops 
- Samen naar tentoonstellingen, concerten e.d. 
- oproepen via deel-en-weet-app 
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3. ACTIVITEITEN 
 
Half maart ging Nederland in een intelligente lockdown. Veel van de 
activiteiten die in andere jaren werden georganiseerd, konden in 2020 
geen doorgang vinden. De activiteitencommissie heeft toch nog een 
aantal leuke corona-proof-activiteiten weten te bedenken. Gelukkig 
konden nog een groot aantal kaartavonden en de snerttocht wel 
plaatsvinden.  

Kaartavonden 
Elke vrijdagavond tijdens de wintermaanden worden er gekaart in 
restaurant de Klokkenstoel. Er is een vaste groep inwoners, die speelt om 
de Jan Vellema Bokaal. Daarnaast komen ook inwoners zo af en toe langs 
om mee te klaverjassen. De voorbereiding van de avond begint al in de 
middag, alles klaarzetten, thermostaat omhoog en dan druppelt iedereen 
tussen half 8 en 8 binnen. Er wordt altijd gestart met een kopje koffie of 
thee en wat lekkers. En natuurlijk even bijpraten. 
  

 
 
Het lot bepaalt wie er met en tegen elkaar spelen. Dat geldt niet voor 
iedereen. Er is een damesploeg met een eigen stijl die niet meedoet met 
de competitie. Samen bepalen ze wie met wie kaart. Aan het eind van de 
avond worden de punten opgeteld, de afwas weggewerkt en afgerekend. 
Dat gaat zo de hele winter door, af en toe onderbroken door een ‘grote 
kaartavond’ waar op één avond gestreden wordt voor superprijzen.  
Helaas kon in maart de competitie niet worden afgerond, de beker is niet 
uitgereikt. Helaas kon in maart de competitie niet worden afgerond, de 
beker is niet uitgereikt. Het plan was om in het oktober verder te gaan, 
hiervoor werd een corona-protocol opgesteld. Maar wederom werden 
strengere maatregelen ingevoerd en was het niet mogelijk om samen te 
komen. In november is een aantal klaverjassers online aan het 
klaverjassen geslagen. Voorlopig een alternatief, natuurlijk zien de 
klaverjassers weer uit naar de gezellige klaverjasavonden.  

Snerttocht 
De snerttocht werd dit jaar gehouden op 1 februari en werd 
georganiseerd door Imkje, Pieter, Rosa, Michel en Helga. De start was in 
restaurant de Klokkenstoel, waar iedereen werd ontvangen met een kopje 
koffie of thee. De organisatie had 8 namen voor de groepen bedacht: de 
paardenbloemen, de brandnetels, de klaprozen, de ooievaars, de blauwe 
reigers, de rietganzen, de madeliefjes en de vleermuizen. Om de 5 
minuten ging een groep op pad op zoek naar aanwijzingen in het dorp. Op 
verschillende plaatsen in het dorp konden punten worden behaald. Echter, 
vooraf werd niet verteld hoe je de winnaar van de snerttocht 2020 kon 
worden. Later op de avond bleek dat de verliezers de volgende snerttocht 
gaan organiseren. 
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De organisatie had een mooie speurtocht door het dorp opgezet. Bij het 
strandje werd onder deskundige begeleiding aan pijl en boog schieten 
gedaan. Op It Hof moesten veel vragen over dennenbomen, de langste 
boom, loofbomen, grootse bos in Nederland, en nog veel meer vragen 
worden beantwoord. Bij elk goed antwoord mocht op een grote spijker 
worden geslagen. Op de Rypwei werd de kennis omtrent de dieren in en 
rondom Goingarijp getest. De organisatie had veel aandacht besteed aan 
de mooie presentatie van alle dieren. Ongelooflijk hoeveel dieren er in 
onze directe nabijheid in de natuur leven, het was knap lastig om alle 
dieren te herkennen. Op de Kleasterwei werd uitleg gegeven over de 
kruidenplanten in de natuur en de toepassing van deze kruiden. Terug in 
de klokkenstoel met een lekkere kom snert puzzelen aan de slogan.  

Koningsdag  
Koningsdag begon in alle vroegte. Leuke, gekke en mooie spullen 
wisselden via de Vrijmarkt Goingarijp appgroep van eigenaar. Vanaf 9.30 
uur deelde de Activiteitencommissie oranje tompoucen uit. De 
dorpsomroeper zorgde ervoor dat er geen deur gesloten bleef. En dat 
alles met social distancing. Een schitterende dag om op terug te kijken. 
 

    
 
En voor de actie "Fryslân fan boppen" werden heel veel Friese vlaggen en 
Goïngarijpster vlaggen op het trapveldje gelegd. Kinderen tekenden met 
een stoepkrijt een boodschap op het asfalt langs het trapveldje. 

Oliebollen 
Helaas kon de altijd drukbezochte jaarlijkse BBQ in september niet 
doorgaan. Daarom is de activiteitencommissie langs de deuren gegaan 
met heerlijke oliebollen. Een traktatie voor iedere inwoner. De oliebollen 
werden vergezeld door een prachtige spreuk: “Ze zeggen dat je gezond 
bent als je een fijn gevoel hebt tijdens een activiteit. Daarom is het eten 
van oliebollen ontzettend goed voor je gezondheid.”  
 

 

Kerst 
Inwoners hebben de kerstboom op It Set mooi versierd met leuke teksten, 
ballen en lichtjes. Op 24 december kwam de activiteitencommissie, samen 
met kinderen uit het dorp iedereen een kerstattentie met een zakje thee, 
en chocolade brengen.  
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4. NATUUR 

Kindermoestuin op de Bijegreide 
 

Eens per twee weken is Annemiek met de kinderen op de 
tuin aan het werk, daarbij krijgt ze ondersteuning van 
Machteld. Ze zaaien, schoffelen, versieren de tuin, en 
regelmatig is er in de tuin van alles te koop. Het is een 
educatief project met enthousiaste kinderen en leiding.  
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Bije- en blommegreide 
 

                                 

 

De Bijegreide is in ontwikkeling. Er wordt geprobeerd een natuurlijk 
evenwicht te vinden in de vegetatie. Daarom staat er alleen bloemen, die 
voor bijen en insecten aantrekkelijk zijn. Helaas is bedoelde kleurige 
bloemenzee niet helemaal uit de verf gekomen, ondanks enkele pogingen, 
zoals het planten van narcisbollen en verwilderende tulpenbollen in het 
voorjaar om wat kleur op het veld te brengen. De opgekomen bloemen 
waren helaas nogal onopvallend door het vele gras. Verarming - 
verarming - verarming is het advies van de deskundigen om uiteindelijk 
van het gras af te komen. In de zomer zijn enkele cirkels in het gras 
afgeplagd en daarin wilde bloemen gezaaid. Waarschijnlijk door de 
droogte is hiervan niet veel opgekomen. 

De zomer gaf wel een overvloed van vlinders en bijen onder andere door 
de wolken paarse distels. Om de diversiteit op de greide te handhaven 
zijn deze gedeeltelijk verwijderd. We hopen dat volgend jaar de 
bijenweide tot een bloeiende bloemenzee wordt omgetoverd, waar alle 
inwoners van kunnen genieten. De Bijengreide en de omliggende 
grasstroken zijn dit jaar tweemaal (vrijwillig) gemaaid door Johannes. 
Daarna is door vele vrijwilligers het afgemaaide gras bij elkaar geharkt en 
afgevoerd. 

Flearmûsbunker en Swellewand 

 

De zwaluwwand met de oeverzwaluwen 
Medio april zijn de zwaluwen weer in Goingarijp gearriveerd. Ulbe en 
Willem hadden de gaten 14 maart nog maar net met zand en aarde 
gedicht of de eerste oeverzwaluwen arriveerden voor een inspectierondje 
op 4 april. Meestal komt er eerst een aantal ‘verkenners’ die alvast de 
mooiste gaten uitzoeken. Later volgen er dan meer. Bijna alle gaten zijn 
weer bezet. Het is dus full-house wat de zwaluwwand in Goingarijp 
betreft. De zwaluwexpert uit Joure, de heer De Jong, is dit jaar niet 
geweest om de zwaluwen te tellen. 

Er zijn meer zwaluwen in het dorp! Bij Ineke in de Bloemerstee zit al jaren 
een kolonie boerenzwaluwen te broeden. Het zijn luchtacrobaten! En vorig 
jaar was er ook een groep huiszwaluwen in het dorp. Zij zijn dit jaar niet 
gespot. 
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In de vijver staan ook twee rieten eendenwoningen. Beide hebben een 
eendenfamilie – in wording - gehuisvest.  

De vleermuisbunker blijft een puntje van aandacht. Op dit ogenblik wordt 
de bunker niet door vleermuizen bewoond, maar dat wil niet zeggen dat 
er geen vleermuizen in het dorp zijn! In de omgeving vliegen maar liefst 
drie soorten.  

It Fruitfjild en de snoeiers 
 

 
 
In het vroege voorjaar is een groep vrijwilligers gestart met het snoeien 
van de fruitbomen. En ook afgelopen najaar is de snoei opnieuw opgepakt 
onder leiding van twee hoogstambrigadiers uit het dorp (String). De 
fruitbomen hebben afgelopen jaar kleur gegeven aan ons dorp, de cursus 
hoogstamfruitbomen wierp zijn vruchten af. Ook is er een aantal bomen in 
het dorp gesnoeid. Anky heeft de administratie van de fruitbomen over 
genomen van Corriet. De bomen zijn genummerd en data over de boom 
en de snoeibeurten worden bijgehouden. Van de soortnamen en de 
plattegrond met nummers is een app gemaakt door Rob. 

De fotowedstrijd met als thema voorjaarsbloesem leverde creatieve 
beelden op. De winnaar van de Zilveren Appelpit (jeugd) is Sterre en de 
winnaar van de Zilveren Appel (volwassenen) is Marjan. De winnende 
foto’s waren van 2 tot 15 juni te bewonderen op het publicatiebord. 

 
 
Door het gehele jaar werden de boomspiegels onkruidvrij gehouden door 
Corriet en Ineke. De attente voorbijganger zag in de loop van het jaar niet 
alleen bloesem en vruchten aan de boom, maar ook onder aan de boom, 
en wel eetbare Oost-Indische kers.  
 
Ook zijn de eerste vruchten geplukt, 8 Groninger Kroon appels en 89 
Gieser Wildeman stoofperen en een aantal amandelen.  
 
Regelmatig wordt het gras ‘gemaaid’ en bemest door de schapen. Eerder 
door schapen van Jacqueline, daarna door ‘woutertjes’ van Tony. Het gras 
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werd dit jaar gemaaid en geklepeld door Reitze en Johannes. Het gras is 
met een aantal vrijwillige handen bijeengeharkt. 

De tulpebeam 
 
Medio maart is op de groenstrook nabij de sleephelling in 
de haven een tulpenboom geplant, de Liriodendron 
Tulipifera.  
 
De boom is bedoeld om de biodiversiteit op deze plek van 
het dorp te vergroten. Daarvoor zijn eerst drie zieke 
essen die er al enige tijd stonden door de 
groenbeheerders van de gemeente De Fryske Marren 
met behulp van een kraan verwijderd. 

 

  
 
Het idee voor een tulpenboom komt van de Hofkesjongers en is onderdeel 
van een groter plan om de ruimte rondom de haven aantrekkelijker te 
maken. De boom is goed aangeslagen. Er is extra water gegeven, wat het 
was erg droog deze zomer. Na het planten van de boom is er in het 
voorjaar een zomerbloemenmengsel gezaaid en is de mooie oost-Indische 
kers geplant. In het najaar zijn er verwilderingstulpjes en andere bolletjes 
geplant. Nu wachten we op de voorjaarszon.   
 
 
5. ONDERHOUD & VOORZIENINGEN 

Onderhoud 
AED 
De automatische externe defibrillator hangt aan de gevel van 
restaurant de Klokkenstoel en wordt jaarlijks onderhouden door Lips 
Educatie Friesland. 
 
Jeu de Boules baan 
Onderhouden van de jeu de boules baan, door het onkruid weg te 
branden. 
 
Kindermoestuin/Bijegreide/Fruitveld/Tulpenboom 
Regelmatig wordt hier gemaaid. 
 
Publicatiebord 
Door een aanrijding was het bord beschadigd. Deze is gerepareerd. 
 
Speeltuin 
Volgens een onderhoudsschema wordt regelmatig gemaaid en worden 
de toestellen schoongemaakt. Voor de speeltuin is een eenvoudige 
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grasmaaier aangeschaft. 
 
Vlaggenmast 
Bij evenementen wordt de vlag gehesen. Rondom de kerstdagen heeft 
de ‘kerstboom’ gebrand. 
 
Windmolen 
Er zijn betreffende het onderhoud geen zaken te vermelden. 

Ienie-mienie bibliotheek 
Net als in voorgaande jaren was de aanloop naar de mini-bieb weer groot. 
In het bijzonder op 1 april, toen de bibliothecaris de bieb heeft volgepropt 
met rollen toiletpapier voor de inwoners, om zo in te spelen op de 
hamsterwoede van eind maart/begin april. Vroeg in de ochtend waren alle 
rollen reeds verdwenen. De Jouster Courant en ook de Leeuwarder 
Courant meldden deze vorm van altruïsme met veel enthousiasme en 
hadden niet in de gaten dat het een 1-april-grap betrof.  
 
Een belangrijk compliment gaat uit naar de anonieme personen, die 
ervoor zorg dragen dat de bieb er steeds netjes bij staat. Hartelijk dank 
daarvoor. 

Oud Papier 
In 2020 is in totaal 5 keer papier opgehaald. Helaas was de opbrengst erg 
laag, o.a. door de hoge huur van de papiercontainer. We moesten zelfs 2 
keer bijbetalen. Voor 5 keer ophalen: €171,41 voor 8.740 kg oud papier. 
Vorig jaar was dat nog ruim 15.000 kg. Mede omdat de papierprijs in 
2021 omlaag gaat, hebben we besloten te stoppen met ophalen en 
gebruik te maken van het aanbod van de gemeente. Deze bestond uit een 
financiële tegemoetkoming van bijna €1400. 
 
Dank aan het hele dorp voor hun bijdrage: het hele jaar oud papier 
bewaren in hun schuur en de vrijwilligers voor het papier ophalen.  
 
 
6. VEILIGHEID 

Veiligheids WhatsApp groep 
Sinds April 2016 hebben wij de veiligheids app groep in Goingarijp. Eind 
2020 zaten er 68 mensen in deze groep. Dat zijn er 9 meer dan in 2019. 
Gelukkig hoeft hier weinig gebruik van gemaakt te worden. In 2020 is er 
geen melding binnen gekomen. 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 16 inwoners, of via het werk, of via het dorp een 
reanimatie/AED training gehad. Zij hebben zich geregistreerd bij 
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Hartslag.nu en worden gealarmeerd wanneer er een melding is geweest 
via 112 waarbij gereanimeerd moet worden. In 2020 zijn er geen 
meldingen geweest. Helaas kon de herhalingstraining op 26 maart niet 
doorgaan. Certificaten zijn automatisch verlengd. Mensen die zich willen 
aanmelden om aan deze groep toegevoegd te worden zijn van harte 
welkom. Als je al een AED certificaat hebt, zou dat heel fijn zijn.  

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. 


