NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG GOINGARIJP
Oktober 2021
Nieuws vanuit het bestuur
Nu de meesten terug zijn van vakantie en het gewone leven weer is begonnen, wordt het ook tijd voor een
nieuwsbrief. Er is genoeg te vertellen.
Algemene Ledenvergadering
Op maandag 7 februari 2022 wordt de jaarlijkse ALV ingepland. We zijn blij dat we elkaar dan weer in
levenden lijve kunnen ontmoeten en kunnen praten over alle onderwerpen die spelen in ons dorp en die
ons bezighouden. De uitnodiging voor de ALV kun je in januari 2022 verwachten.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zoals het er nu uitziet kan de nieuwjaarsbijeenkomst weer doorgaan en wel op 8 januari a.s. Noteer dit
alvast in je agenda! De uitnodiging hiervoor ontvang je in december. We denken dat iedereen ernaar uitkijkt
om elkaar weer persoonlijk te spreken en met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. Op deze avond zullen
wij je verrassen met een kort toneelstuk van eigen ‘fryske boaiem’.
Voortgang fietspad
Marrekritte heeft laten weten dat het alternatieve tracé van de fietsroute verder wordt uitgewerkt. Dit tracé
is nu aldus gepland: via de dijk t.o. Rufus richting Goingarijp en ter hoogte van de boerderij van de familie
Agricola dwars door het weiland naar Ballingbuer. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de familie, is ons
verzekerd. De situatie rondom de sluis blijft hierdoor onveranderd. Verdere details volgen zodra we meer
weten.
Vlaggen van Goingarijp bestellen
We gaan weer vlaggen bestellen bij Kompas. Als je daarin interesse hebt, stuur dan een bericht naar
info@goingarijp.frl Wat de prijs van de vlaggen wordt, laten we je weten voordat we de bestelling definitief
plaatsen. De prijzen van 2020 staan hieronder vermeld als indicatie. Er waren wat klachten over de kwaliteit
van de vlaggen van de laatste bestelling en we gaan een stevigere kwaliteit bestellen dan de laatste keer.
Mastvlag 150x225 EUR 62,25 (indicatieprijs)
Gevelvlag 100x150 EUR 28,25 (indicatieprijs)
Bootvlag groot 70x100 EUR 19,15 (indicatieprijs)
Bootvlag midden 50x75 EUR 10,00 (indicatieprijs)
Bootvlag klein 30x45 EUR 10,00 (indicatieprijs)

Informatiebord historische wandeling door de oude kern van Goingarijp
Het informatiebord waarover wij je in de vorige nieuwsbrief hebben geïnformeerd is klaar! Het kleurrijke
bord wordt op zaterdag 16 oktober a.s. vanaf 14.00 uur met een feestelijk tintje door Fred Veenstra, onze
mededorpsbewoner en burgemeester, onthuld. Aan het informatiebord zijn 12 informatieve wandelbordjes
gelinkt met verhalen en foto’s over hoe de oude kern er vroeger uitzag en deze vormen samen de historische
dorpswandeling. Na de onthulling van het informatiebord willen wij graag gezamenlijk de dorpswandeling
gaan lopen. Hierbij ben je van harte uitgenodigd! En neem de visite mee als die er toevallig is vanwege de
herfstvakantie. De wandeling duurt ongeveer 30 minuten. Volgende week ontvang je het programma van de
feestelijke onthulling.
Veiligheidscommissie
In onze vorige nieuwsbrief lieten we al weten dat we 4 AED's in ons dorp gaan plaatsen. Op dit moment
hangt er 1 AED bij De Klokkenstoel en is het qua veiligheid wenselijk dat er op meerdere strategische punten
in ons dorp AED's zijn. De AED die bij De Klokkenstoel aan de muur hangt is bijna 10 jaar oud en we hebben
besloten om die meteen mee te vervangen zodat we over 4 AED's beschikken die voldoen aan de laatste
technische normen. Inmiddels zijn de 4 AED's besteld en die zullen worden geplaatst bij De Klokkenstoel,
jachthaven Oer 't String, bij zeilschool 't Garijp en op de Klaesterwei nr. 16 aan de gevel van Anita en Ronald
de Greef.
Dat dit onderwerp leeft in het dorp blijkt wel uit de enorme belangstelling voor zowel de herhalingscursus
AED alsook voor een basiscursus AED. De mensen die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen nadere
informatie. Als er nog dorpsbewoners zijn die ook belangstelling hebben voor de cursus, dan kun je je
aanmelden bij Anita.
Activiteitencommissie
Al werden de Corona regels in augustus wat versoepeld, toch bleek het niet eenvoudig om een gezellig
dorpsfeest/barbecue te organiseren zonder allerlei maatregelen te treffen en een draaiboek te maken
waarin elk detail moest worden vastgelegd en verantwoord. Dat was gewoonweg niet te doen en helaas kon
het daarom niet doorgaan. We gaan ervan uit dat we te zijner tijd weer activiteiten kunnen organiseren, we
houden je op de hoogte!
Natuurcommissie
Dorpsmoes- en pluktuin
Het zal niemand zijn ontgaan: de feestelijke opening van de moestuin op 24 september. Er was veel
belangstelling en we kunnen terugkijken op een leuke middag vol met muziek, zelfgebakken taarten en
interessante bijdragen van de Natuurcommissie. De opening werd verricht door Karien van Mierlo
(dorpencoördinator van DFM). Verder lichtte Anky Akkerman toe hoe de moestuin in de toekomst wordt
ingevuld, vertelden Anne Tjerkstra over de paling en Corriet van Rossen over de bijen. De familie Mollema
bood een prachtig gemaakt insectenhotel aan, die gaat nog een heel mooi plaatsje krijgen in de moestuin.
De Activiteitencommissie zorgde voor de inwendige mens met heerlijke hapjes en drankjes.

Peter van Vliet heeft een mooi filmpje via de Deel&Weetapp rondgestuurd en mocht je het filmpje hebben
gemist dan kan die via onderstaande link op het YouTubekanaal van Peter worden bekeken (en nog veel

meer andere mooie filmpjes)
https://www.youtube.com/channel/UCLJivQV6RQmdDInHrfeebXA/videos

En voor de liefhebbers: hieronder nog een foto van de tulpenboom bij de jachthaven met de weelderige
ondergroei.

We wensen iedereen een mooie herfst!
Bestuur Plaatselijk Belang
Marga en Linda

