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Nieuws vanuit het bestuur 
Zo net na de Pinksterdagen en voordat de zomervakantie losbarst, ontvangen jullie deze nieuwsbrief 
met de laatste informatie en updates van zaken die op dit moment lopen.  
 
Stand van zaken ontmoetingsplek dorpshaven Oer 't String 
Het informatiebord met de dorpswandeling begint vorm te krijgen en we verwachten dat het bord nog 
vóór de zomervakantie wordt geplaatst. In overleg met de gemeente, krijgt het bord zijn plekje vlak bij 
de kerk op het stukje gras naast de brievenbus.  
 
Gasten die ons dorp op de fiets, per boot of te voet bezoeken, heten wij via het bord welkom en geven 
wij een korte omschrijving van het ontstaan van Goingarijp (Ned-Frysk), geïllustreerd met oude foto’s.  
Het bord biedt verder een plattegrondje met historische informatie (middels een QR-code) voor een 
kleine wandeling door het oude deel van het dorp rondom de kerk. Ook worden in deze oude kern 
kleine bordjes geplaatst met een korte tekst en een foto van bijvoorbeeld Bakkerij Brink en de oude 
Dorpsschool. Plaatselijk Belang sluit zich ook aan bij de Dorpscanonwebsite. Op deze site leggen 
dorpen en steden hun eigen lokale historische verhalen en beelden vast, zodat die niet verloren gaan.  
Bent u benieuwd naar hoe die site er uitziet, waarop ook ons dorp binnenkort te vinden is, neem dan 
alvast een kijkje op www.dorpscanon.nl 
 
Het dorpscanonsysteem is ontstaan in de periode 2018/2019 als onderdeel van het project ‘Canons 
van Fryske dorpen en steden’. Het initiatief lag bij DeeEnAa en Bureau Erfgasten en onder auspiciën 
van de Stichting Fryslâns Ferline uitgevoerd in samenwerking met Tresoar en Dorpwurk. De Provincie 
Fryslân financierde het project. 
 
 
Jantje Beton 
In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat de opbrengst van Jantje Beton dit jaar EUR 25,00 was, 
waarvan de helft ten goede van Goingarijp kwam. Maar wij kregen later nog een bedrag van Jantje 
Beton gestort op de bankrekening: EUR 75,00 (opbrengst van de mobiele collecte). Het totaalbedrag 
komt hiermee op EUR 87,50 en is ter beschikking gesteld aan de kindermoestuin.  
 
 
 

http://www.dorpscanon.nl/


Annemiek en haar ‘moestuinkids’ gaan hiervoor een mooie bestemming  vinden en zijn inmiddels al 
flink bezig geweest. De tuin ligt er vrolijk en verzorgd bij. 
 

 
 

 
 

Fixi.nl 
www.fixi.nl is een website waarbij gemeente DFM is aangesloten. Via die website kun er meldingen 
van  kapotte lantaarnpalen, losliggende stoeptegels etc. worden doorgeven. Hiermee vervalt de 
jaarlijkse schouw. 
 
Het werkt als volgt:  

• je gaat naar www.fixi.nl 

• je maakt een foto en omschrijft de melding 

• de gemeente DFM neem de melding in behandeling 

• je krijgt bericht als de melding is opgelost 
 

Mocht dit niet naar tevredenheid worden uitgevoerd of u blijft met vragen zitten, dan kunt u altijd 
contact opnemen met Plaatselijk Belang. 
 
 
Contributie 2021 
De meesten leden hebben een contributieverzoek voor 2021 ontvangen en ook al betaald. Mocht u 
geen contributieverzoek hebben ontvangen hebben, dan willen we u vragen om dit even te melden op 
info@goingarijp.frl  Aan diegenen die nog niet betaald hebben, willen wij vriendelijk vragen om dit 
alsnog te doen. 
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Natuurcommissie 

 

Bijengreide 
In het voorjaar hebben we allemaal kunnen genieten van de vrolijke narcissen die op de Bijengreide 
bovenop de zwaluwwand zijn geplant door de Natuurcommissie. Ook heeft de snoeigroep weer bij 
verschillende dorpsbewoners bomen gesnoeid 

 

Fruitbomen 
Rondom alle fruitbomen (op it Set en op het fruitveld) zijn de boomspiegels onderaan de bomen 
vrijgemaakt, zodat de wortels meer lucht krijgen. We hopen dat de Oost-Indische kersbloemen dit jaar 
weer opkomen! 
 
Zodra het 2 dagen droog weer is, zal door Reitze Lieuwes met zijn maaimachine het fruitveld worden 
gemaaid. Het gemaaide gras kan hij goed gebruiken voor zijn paarden. Indien nodig, zal met de 
bosmaaier nog rondom de fruitbomen het gras worden gemaaid. 
 
Tulpenboom 
De tulpenboom bij de jachthaven krijgt al haar eerste blaadjes. De boomspiegel is opgefleurd met 
tulpen en zaaibloemen, om zodoende de trailers bij de boom weg te houden. Door gemeente wordt 
een groen bankje op het grasveld bij de tulpenboom geplaatst.  
 

Moes- en pluktuin 
Er heeft zich al een aantal dorpsgenoten gemeld voor de gezamenlijke moes- en pluktuin die wordt 
aangelegd naast de kindermoestuin. Anky en Anne Baukje hebben een mooi tuinontwerp gemaakt en 
een plan opgesteld om dit alles te realiseren. Op Burendag (25 september) zal de moes- en pluktuin 
met een feestelijk tintje worden geopend en daarbij is iedereen natuurlijk van harte welkom. Hierover 
volgt later nog meer. Tijdens de Burendag gaan de vrijwilligers van de moestuin verschillende 
werkzaamheden in de moestuin uitvoeren, zoals onder meer het planten van bessenstruiken en het 
plaatsen van een picknicktafel en opbergkist voor tuingereedschap. Als je je nog wilt aanmelden voor 
de moes- en pluktuingroep, dan kan dat uiteraard! 
Stuur een mailtje naar info@goingarijp.frl 
 
 
Activiteitencommissie 
 
Koningsdag 
Ook dit jaar heeft de Activiteitencommissie ons op Koningsdag weer allemaal voorzien van een 
heerlijke oranje tompouce. Ook werden de bijtjes en vlinders niet vergeten, iedereen kreeg er een 
zakje bloemenzaad bij. Verder werd een digitale kleedjesmarkt georganiseerd waar onderling levendig 
werd gehandeld in allerhande spullen.  
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Foto's en filmpjes van Goingarijp  
Via onderstaande link naar het YouTube kanaal van Peter van Vliet zijn foto's en filmpjes te zien van 
gebeurtenissen van de laatste jaren maar ook veel historisch materiaal over Goingarijp.  
https://youtube.com/channel/UCLJivQV6RQmdDInHrfeebXA 
 
 
Mini-bieb 
Deze week houdt de bibliothecaris van de mini-bieb, exclusief voor Goingarijp, een speciale 
Boekenweek. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een lijst met interessante boeken en 
tijdschriften, die verkregen zijn door een opruiming. Heeft u belangstelling voor een of meerdere 
boeken? Stuur dan een e-mail met vermelding van uw naam, adres en de nummers van de boeken die 
u wilt ontvangen. Ze worden gratis bij u thuisbezorgd (alleen in Goingarijp). Op deze manier krijgen de 
boeken een tweede kans. Boeken die overblijven krijgen een andere goede bestemming.  
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 
 
De bibliothecaris 
henkkreule@gmail.com 
 
 
 

 
Wij wensen u een fijne zomer! 
Bestuur Plaatselijk Belang Goingarijp 
Linda en Marga 
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