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Nieuws vanuit het bestuur 

Marrekrite – rondje Snitsermar 
In vervolg op onze e-mail van 3 mei jl.  hebben de Provincie en Marrekrite gemeld dat zij na de zomer 
weer bij elkaar komen om fietspad-alternatieven te bespreken. Hopelijk kunnen we jullie daarna iets 
concreets melden. Dus eigenlijk tot zover geen nieuws, maar we houden vinger aan de pols! 
 
Informatiebord historische wandeling door de oude kern van Goingarijp 
Het ei is gelegd, er komt nog 1 drukproef ter beoordeling en daarna kan het informatiebord worden 
gemaakt en geplaatst. Nu kunnen wij beginnen aan de volgende stap: de kleine bordjes met de 
historische wandeling. Ook komt op elk klein bordje een QR code te staan, die naar de website van 
dorpscanon.nl leidt waarop uitgebreide informatie is te vinden. Dorpscanon.nl wordt ook aan de 
website van ons dorp (www.goingarijp.frl) gelinkt zodra dat kan. 
 
 
Veiligheidscommissie 
In ons dorp beschikken we over 1 AED, die bij restaurant De Klokkenstoel hangt. Het is wenselijk dat er 
op meerdere punten AED's gaan komen en daarover zijn we in gesprek met een leverancier. Wij willen 
op 3 extra strategische punten een AED bijplaatsen, zodat we in ons dorp in totaal over 4 AED's kunnen 
beschikken. Behalve De Klokkenstoel zullen er in de jachthaven Oer 't String, bij de zeilschool 't Garijp 
en op de Klaesterwei (aan de gevel van Anita en Ronald) AED's bijkomen. Het is een forse uitgave en we 
zijn nog aan het kijken hoe we hiervoor de financien het beste kunnen organiseren. Wel hebben 't 
Garijp/VVE bungalowpark en jachthaven Oer 't String een financiële bijdrage toegezegd. 
Voor onze veiligheid en die van de bezoekers van ons dorp is het belangrijk dat er op deze 4 strategische 
punten een AED wordt geplaatst. Wij houden jullie op de hoogte. 

 
 
Activiteitencommissie 
De dag waar iedereen uit ons dorp al lang naar heeft uitgekeken:  
 
zaterdag 21 augustus is er weer een gezellige dag vol activiteiten  voor de kinderen groot en klein en…. 
natuurlijk gaan we weer vissen.  

http://www.goingarijp.frl/


 
 

's Avonds gaan we tapas eten waarbij iedereen van harte welkom is. Het programma volgt nog.  
Noteer deze datum alvast in je agenda! 
 
 
Natuurcommissie 
 
Dorpsmoes- en pluktuin 
We gaan nog even door met feesten (want dat hebben we toch zo gemist de afgelopen tijd): 
vrijdagmiddag 24 september om 15.00 uur wordt de dorpsmoes- en pluktuin officieel geopend. Van de 
gemeente en Iepen Mienskip Fûns hebben we een subsidie gekregen en Karien,  onze dorpscoördinator, 
gaat de opening verrichten.We hopen op veel belangstelling! Er staat koffie/thee/fris en natuurlijk ook 
een glaasje om te proosten klaar.  
 
We hebben de opening van de moes-en pluktuin gekoppeld aan Burendag en ook op zaterdag 25 
september zijn de vrijwilligers van de moestuin druk in de weer en vinden wij het leuk als je een kijkje 
komt nemen. Het Oranjefonds heeft subsidie toegezegd zodat wij Burendag met het hele dorp kunnen 
vieren. Ook dan zorgen we voor een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Noteer deze datum alvast 
in je agenda, er volgt nog een programma voor die vrijdag en zaterdag. 
 
 
Fruitbomen 
Rondom alle fruitbomen op It Set en op het fruitveld zijn de boomspiegels onderaan de bomen 
vrijgemaakt zodat de wortels weer meer lucht krijgen. Hopelijk komen de Oost-Indische kersbloemen 
dit jaar weer op! Ondertussen groeien de meeste fruitbomen voorspoedig, op een paar na: 
Op It Set voldoet de walnotenboom naast de speeltuin niet aan onze verwachtingen en de perenboom 
krijgt te weinig lucht onder de eikenbomen. We hebben dit jaar alleen vruchten aan de amandelboom 
en tot nu toe weinig bloesem aan de andere bomen. 
 
 
Tulpenboom          
De tulpenboom bij de jachthaven heeft haar eerste blaadjes al en de boomspiegel is opgefleurd met 
tulpjes en zaaibloemen. Dat laatste is om de trailers bij de boom weg te houden. De ondergroei bij de 
tulpenboom bestaat voornamelijk uit Phacelia (bijenbrood), een geliefde plant als drachtplan voor bijen. 

        
 
 
 
 



Hooien 
Op het fruitveld en op de Bijenweide is door een grote groep vrijwilligers het hooi dat door Reitze was 
gemaaid, een paar maal gekeerd zodat het kon drogen. Het is fijn dat er steeds een groep vrijwilligers 
bereid is om mee te helpen met hooien, gras op de aanhanger verplaatsen en allerlei andere klusjes.  
Met koffie/thee en fris erbij op de picknick bank maken we er een gezellig samenzijn van. Het hooi is 
inmiddels door Reitze opgehaald om te gebruiken voor zijn vee. Een mooie samenwerking! 
 

     
 
 
Fijne zomer gewenst! 
Bestuur Plaatselijk Belang 
Marga en Linda 


