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1 OVERZICHT VAN BESTUURSLEDEN 

Het bestuur bestond van 1-1-2021 tot 1-3-2021 uit: 

• Miranti (voorzitter) 

• Anja (secretaris) 

• Trea (penningmeester) 

• Marjan (algemeen lid) 
 
Het bestuur bestond van 1-3-2021 tot 12-4-2021 uit: 

• Marga (voorzitter a.i.) 

• Linda (penningmeester) 

• Marjan (algemeen lid) 

•  
Het bestuur bestaat vanaf 13-4-2021 uit: 

• Marga (voorzitter a.i.) 

• Linda (penningmeester) 

 
1.1 Commissies 

 
• Kascommissie 
-  Cees M en Johan dB 
 

• Activiteitencommissie: 
- Coördinator: Sistra 
- werkgroep activiteitencommissie: Edith, Anna Boukje , Gerrit, Hammy, Jellie, Joke en Sistra 

kaartavonden: Bauke, Gerard 
-  

• Natuurcommissie  
- Coördinator: vacature 
- werkgroep kindermoestuin: Annemiek, Machteld 
- werkgroep zwaluwwand en vleermuisbunker: Willem, Ulbe en Ronald V 
- werkgroep fruitbomen: Ciska, Corriet, Ineke B 
- werkgroep snoeien: Anky, Anna-Boukje, Ciska, Corriet, Fred, Ineke B., Joop, Monique, Miranti, 

Rob v.d. M., Ronald, Trea en Emile, Pyt, Willem (externen) 
- dorpsmoestuin: Anky en Anna Baukje 
 

• Onderhoudscommissie 
- Coördinator: Poldek (aftredend) 
- diverse voorzieningen: Poldek, Ronald, Ulbe, Marjan, Gerard, Marga, Joop, Joke, Gerrit, Hilde, 

Anne Durk, Cees 
- Bibliotheek: Henk 
- Vlaggenmast en kerstboom: Willem en Ronald 
-  

• Veiligheidscommissie 
- Coördinator: Anita 
- Veiligheids- /WhatsAppgroep 
- AED en Burgerhulpverlener: Anita, Johan vdS, Ellen, Jan-Willem, Annet, Petra, Lisa, Anky, 

Cecilia, Gerrit vdK, Hammy, Tiny, Geertje, Johan dB, Hanneke, Gerard dG, Sistra, Hilde 
Bungalowpark: Jaap, Elly, Chretien, Karen, Alex, Inge, Heleen, Christiane, Rob, Olga, Trix  

 
 
2 VAN HET BESTUUR 

2.1 Mededelingen 

 
In 2021 is overleden: 
Sijtske Hazelhoeff – van der Kloet 

  



2.2 Activiteiten 

 

2.2.1 Algemene Leden Vergadering 

 

In 2021 heeft er door COVID-19 geen jaarvergadering (ALV) plaatsgevonden. Op 4 maart 2021 zijn de 
concept-notulen van de ALV gehouden op 10 maart 2020, het inhoudelijk jaarverslag 2020, het 
financieel jaarverslag 2020 en informatie over de bestuurswisseling via e-mail naar de leden gestuurd. 
De op- en aanmerkingen die het bestuur via e-mail heeft ontvangen op de concept-notulen van 10 maart 
2020 zijn verwerkt en daarmee vastgesteld. De vastgestelde notulen van 10 maart 2020, het financieel 

verslag 2020 en het inhoudelijk jaarverslag 2020 zijn op onze website www.goingarijp.frl geplaatst. 
 

2.2.2 Statuten 

 

De notaris heeft concept-statuten opgesteld die op de ALV van 2022 worden gepresenteerd. De huidige 
statuten van PB stammen uit 1979 en waren nodig aan modernisering toe. De nieuwe wet WBTR die 
vanaf 1 juli 2021 van kracht is, maakte ook dat er wettelijk noodzakelijk aanpassingen nodig waren. 

 

2.2.3 Walbeschoeiing  

 

De walbeschoeiing bij het bruggetje it Set is in het voorjaar van 2021 vernieuwd. 

 

2.2.4 Dorpsschouw 

 

De jaarlijkse dorpsschouw is vervallen. Gemeente DFM is aangesloten bij www.fixi.nl  en via die website 
kunnen klachten met eventueel foto's erbij worden gemeld. 

 

2.2.5 AED 

 

Er zijn door PB 4 AED's aangeschaft die op 4 strategische punten in het dorp zijn geplaatst. De AED 
reanimatie cursussen konden door COVID-19 niet in 2021 plaatsvinden. De cursussen zijn ingepland 
begin 2022. Er hebben zich totaal 31 personen aangemeld voor de beginnerscursus: 20 dorpsbewoners 
en 11 vakantiewoningbewoners. Een groep van 13 dorpsbewoners gaat op voor de herhalingscursus.  

 

2.2.6 Inloopavonden 

 

In december heeft het bestuur een aantal inloopavonden georganiseerd voor de leden van PB. Het 
bestuur heeft met de belangstellenden die zijn gekomen, over zaken die in het dorp spelen van 
gedachten kunnen wisselen. Het is prettig om elkaar in levende lijve te spreken en niet alles via e-mail  
af te doen. 
 

2.2.7 Marrekrite – rondje Snitser Mar 

 

Tijdens de inloopavonden kwamen de plannen van Marrekrite voor de aanleg van een fiets- en 

wandelpad langs het water vanaf Rufus naar Goingarijp ruimschoots aan bod. De meningen van de 

dorpsbewoners over de aanleg van het fietspad zijn verdeeld. Marrekrite is al een aantal jaren bezig om 

dit laatste stukje fietspad langs het water te realiseren en een aantal verschillende varianten is inmiddels 

de revue gepasseerd. Marrekrite is het vergunningentraject ingegaan om een fiets- en wandelpad aan 

te leggen vanaf Rufus via de Noarder Alde Wei naar Goingarijp. De planning is dat na het broedseizoen 

van 2023 gestart kan worden met de aanleg.  

 

2.2.8 Project Ontmoetingsplek 

 

Het project ontmoetingsplek (bij de dorpshaven) is in 2021 afgerond. De gemeente heeft hiervoor een 
subsidie verstrekt van EUR 1.881,20 (onder aftrek van EUR 195,00 omdat de gemeente de tulpenboom 
heeft aangeschaft en betaald). De PW Janssen's Friesche Stichting heeft EUR 500,00 bijgedragen aan 
het informatiebord. Het informatiebord bord met foto’s van vroeger en informatie over Goingarijp is 

http://www.goingarijp.frl/
http://www.fixi.nl/


geplaatst op het grasveldje bij de brievenbus. Aan het informatiebord zijn 12 informatieve wandelbordjes 
gelinkt met verhalen en foto’s over hoe de oude kern er vroeger uitzag en vormen tezamen de 
historische dorpswandeling. Door middel van een QR code word je doorgeleid naar de website 
www.dorpscanon.nl waarop meer informatie te vinden is. De verhalen worden nog verder aangevuld, 
want er is veel te vertellen over ons mooie dorp. De wandeling duurt ongeveer 30 minuten. 
De bungelbank is in overleg met de gemeente verplaatst naar de voormalige Bijengreide bij de 
zwaluwwand en de vleermuizenbunker.   
 

2.2.9 Project Pluk- en moestuin 

 

Het project Pluk- en moestuin is in 2021 van start gegaan. De gemeente, Iepen Mienskip en het 

Oranjefonds hebben een subsidie verstrekt voor totaal EUR 1.500,00. De gemeente heeft toestemming 

verleend om een stuk grond te gebruiken naast de Kindermoestuin. De voorbereidende 

werkzaamheden zijn in het najaar uitgevoerd en in het voorjaar van 2022  wordt gestart met zaaien en 

poten. Zie verder het verslag van de Pluk- en moestuin.  

 
2.3 Mienskip activiteiten 

 
• De opbrengst van de collecte van Jantje Beton was EUR 87,50. Dit bedrag is ten goede 

gekomen aan de Kindermoestuin. Annemiek heeft met de kinderen een schilderworkshop 
gehouden 

• Wekelijkse jeu de boules bijeenkomsten 

• Boekbesprekingen van het leesclubje 

• Schilderlessen in het voorhuis van De Klokkenstoel 

• Heel even kon er in het najaar worden geklaverjast, totdat COVID-19 weer roet in het eten 
gooide.  

• Er is bij de fruitbomen en op het stukje land bij de zwaluwwand een aantal malen gehooid met 
behulp van dorpsbewoners. 

 
 
3 VERSLAG VAN DE COMMISSIES 

3.1 Activiteitencommissie 

 
Een bijzonder jaar, 2021. Hoopvol keken we naar het voorjaar, de zomer. Vrijheid! Wat gaan we allemaal 
organiseren? Eindelijk die langverwachte Meet & Greet voor nieuwe bewoners? Zou een keer 
sloeproeien weer gaan lukken? De jaarlijkse barbecue op een nieuwe locatie? Of een sprankelende 
winterfair bij de zeilschool? 
 
Helaas, ook dit jaar hebben we, noodgedwongen, onze activiteiten op een laag pitje moeten zetten. Wat 
we wel hebben georganiseerd: 
 

• Eind maart vonden 27 DIY (do it yourself) pakketten om een Paasstuk te maken (met behulp 
van tips via een YouTube filmpje) hun weg in het dorp. In de Bloemschik-app kwamen creatieve 
stukken langs! Soms solo gemaakt, soms samen met de buren en soms met een lieve moeder 
of vriendin. 

 

    

http://www.dorpscanon.nl/


 
• Koningsdag werd voor de tweede keer op rij gevierd met tompoezen voor de dorpsbewoners, 

dit keer met bloemzaadjes erbij (nieuw leven!). 

• De digitale vrijmarkt werd goed bezocht :-) Heel wat spullen zijn van eigenaar gewisseld. 

• In het najaar hebben we lang de hoop gehad om bij de zeilschool een winterbarbecue te kunnen 
organiseren. De jaarlijkse barbecue eind augustus kon immers niet doorgaan. We waren met 
de voorbereidingen gestart, toen duidelijk werd dat de maatregelen om COVID 19 de baas te 
worden, verscherpt zouden worden. 

• Begin november hebben we de knoop doorgehakt: de winterbarbecue gaat niet door. 

• Wat ons bezighield: wat kan wel en past binnen de maatregelen? Zou een online bingo een 
idee zijn? Snel waren enthousiaste sponsors gevonden. Boven verwachting! Nu nog 
deelnemers. En dat was beneden verwachting. Helaas hebben we de online bingo moeten 
annuleren wegens te weinig deelnemers. In het begin van het nieuwe jaar gaat we het nog eens 
proberen, dan met de drie dorpen samen. 

• Om de decembertijd niet zo maar te laten voorbijgaan, kon er opgegeven worden voor een DIY 
pakket om een Kerststuk te maken. Mooi dat er op 26 tafels in het dorp een Kerststuk stond te 
stralen! 

 

   
 
Mocht je een idee hebben wat bijdraagt aan de verbinding van dorpsbewoners met elkaar, want dat is 
ons doel, stuur dan een e-mail naar info@goingarijp.frl. of zoek contact met één van ons. 
 
We kijken verwachtingsvol uit naar het nieuwe jaar. Kom maar op, 2022! 

 
3.2 Natuurcommissie 

 

3.2.1 Verslag van de De Hofkesjongers 

 

In de zomer is er door een groep vrijwilligers rondom de fruitbomen druk geharkt, zodat het gras dat 
door Reitze was gemaaid met een machine kon worden opgehaald. Reitze gebruikt het hooi voor zijn 
vee en ons terrein rondom de fruitbomen ziet er weer keurig uit, zo snijdt het mes aan twee kanten. 
 
Ook de Tulpenboom (bij de jachthaven) is niet vergeten; regelmatig werd de boom van water voorzien 
in droge perioden.  

 

     
 



Door de Hofkesjongers is er een naambordje in de vorm van een 1 kg wegende steen bij de tulpenboom 
gelegd. Met een kruiwagen werd de steen vervoerd. In de loop van het jaar hebben de Hofkesjongers 
hier regelmatig eenjarige bloemen bij gezaaid, zodat het aangezicht er fraai en bloemrijk was. 

 

    
 
Rondom de fruitbomen werden alle boomspiegels vrijgemaakt van onkruiden en bemest. 
De oogst van de fruitbomen bestond dit jaar uit: amandelen en (Giezer Wildeman)stoofperen. 

 
 

3.2.2 Verslag van de Snoeigroep 

 

Hè wat jammer dat er dit jaar geen vruchten aan de jonge fruitbomen groeiden. Gelukkig waren we door 
dhr Kleefstra (leverancier van de fruitbomen) al gewaarschuwd dat het enkele jaren zou duren voordat 
de eerste vruchten zouden komen. En zoals iedereen weet, wachten duurt altijd lang. Elk jaar worden 
de jonge fruitbomen gesnoeid en sommigen vragen zich af of dit juist de oorzaak is dat de vruchten 
uitblijven. Dat is zeer zeker niet het geval. Wanneer de bomen niet meer zouden worden gesnoeid, 
groeien de nieuwe takken omhoog (naar het licht). Juist aan de takken die recht omhoog groeien, 
groeien geen vruchten. Daarom wordt er gesnoeid, om juist die takken uit de fruitbomen te halen en de 
boom zo te snoeien dat nieuwe takken worden ‘gedwongen’ om schuin te groeien. Deze takken zullen 
later meer vruchten gaan dragen en het fruit kan makkelijker worden geplukt. Van die lekkere 
handappels, -peren en pruimen kunnen de heerlijkste appeltaarten, vruchtenbowl en moes worden 
gemaakt. In deze situatie is geduld een schone zaak! 
 
Ook in het dorp is een vaste ‘klantenkring’ ontstaan waar de snoeigroep kan snoeien. Dit jaar hebben 
een paar dorpsbewoners geen gebruik gemaakt van onze diensten, maar ook zijn er weer een paar 
nieuwe adressen aangemeld. Zo blijft het mooi in evenwicht. Natuurlijk blijven nieuwe aanmeldingen 
welkom.  

 

    
 



De snoeigroep is ook dit jaar weer ondersteund door Willem S en Emile. Zij geven graag hun kennis 
door over het snoeien van oude bomen, snoeionderhoud en het snoeien van jonge bomen voor een 
goede vorm van de boom. 
Soms zijn er veel snoeiers aanwezig bij een snoeibeurt en daarom hebben we dat dit jaar verminderd 
tot 4 deelnemers per snoeibeurt met daarnaast Willem of Emile erbij. Ook is geprobeerd om per keer 
één dagdeel te snoeien, sommigen vinden een hele dag snoeien wel erg lang. Vanaf 2022 gaan we per 
keer dan ook nog maar naar één adres. Dan gaan we er wat vaker op uit, zodat iedereen plezier houdt 
in het snoeien.  
En dat plezier en enthousiasme is zeker aanwezig. Ook de kennis van hoe te snoeien wordt steeds 
groter bij de deelnemers.   
 
In het voorjaar zijn de jonge fruitbomen in de boomgaard en op it Set gesnoeid. Ook zijn in het voorjaar 
enkele pruimenbomen bij dorpsbewoners gesnoeid. In november is gestart met het snoeien van oudere 
bomen bij dorpsbewoners en dit gaat door tot en met januari/ februari 2022. 
 
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers van het snoeien bedanken voor hun inzet en gezelligheid. Enkele 
‘bikkels’ gaan zelfs bij slecht weer de ladder op. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

 

3.2.3 Verslag van de moes- en pluktuin  

 
De Bijengreide zou vol met bloemen komen te staan om de insecten en bijen te laten smullen van al dat 
lekkers zodat ze met meeldraden anderen bloemen bevruchten of om verderop weer iets nieuws te 
laten groeien. Helaas heeft dit niet bij iedereen aan de verwachtingen voldaan en is de Bijengreide 
omgedoopt tot een Pluk- en moestuin. Einde van het één is een nieuwe start voor iets anders. 
De Pluk- en moestuin is bedoeld om met dorpsbewoners de tuin te bewerken en om de onderlinge 
contacten, de Mienskip, te vergroten. We hopen van ganser harte dat dit gaat slagen. Belangstellenden 
in het dorp zijn aan de slag gegaan met het afzetten en ontwerpen van de tuin waarin zowel groenten 
en bloemen komen te staan. 
 

 
 

Na toestemming van de gemeente is subsidie aangevraagd bij de gemeente, Iepen Mienskip en het 
Oranjefonds (burendag). Dit heeft een mooi startkapitaal opgeleverd van EUR 1.500,00. De grootte van 
de tuin is ongeveer 15 x 6 m en ligt naast de Kindermoestuin van Annemiek. In de Pluk- en moestuin 
komen bloemen, bessenstruiken, groenten, compostbak en een ‘terras’. Onder andere de picknicktafel, 
gereedschapskist en compost zijn gerealiseerd vanuit de subsidies. In de zomer is alles in gereedheid 
gebracht door vrijwilligers en ‘giften’ vanuit het dorp zoals bijvoorbeeld de tegels voor paden en terras.  
 

       



Samen met de Hofkesjongers en de Activiteitencommissie is een programma bedacht en op 24 
september (op Nationale Burendag) is de Pluk- en moestuin officieel geopend door Karien van Mierlo. 
Cees en Geertje Mollema hebben bij de opening een mooi Insectenhotel geschonken. Er waren heerlijke 
zelfgebakken taarten en de kinderen konden gewasbordjes beschilderen. De Natuurcommissie hield 
een aantal interessante lezingen en er was muziek! 
 

      
 

 
 
Vanwege COVID-19 was het lange tijd niet mogelijk om als groep samen te komen, het was daarom 
dubbel gezellig dat dorpsbewoners elkaar op die dag konden bijpraten. Inmiddels is ook de bungelbank 
bij de Pluk- en moestuin geplaatst en die bank past daar prima. De kinderen van de kindermoestuin 
hebben de bungelbank al ontdekt. De Pluk- en moestuin is klaargemaakt voor de winter, het stro op de 
bedden zorgt voor rust in de grond en dat de regen de aarde niet dichtslaat. Het Insectenhotel heeft een 
mooie plek gekregen en is vastgezet met behulp van Cees en Geertje. 

 
Belangstellenden voor de tuin hebben stekken aangeleverd van bloemen en bessenstruiken. Deze zijn 
in de herfst in de tuin gezet. Maar er kunnen nog meer bloemen bij. Wanneer iemand stekken wil geven, 
neem dan even contact op met Anna Baukje of Anky. 
 
En dan worden in 2022 de eerste groenten gezaaid, aardappelen gepoot en plantjes gezet. De 
bedoeling is om op een vast dagdeel in de tuin te werken, maar natuurlijk kun je ook zelf een tijdstip 
bepalen. In een aparte groepsapp komen de werkzaamheden te staan zodat iedereen weet wat er moet 
gebeuren in de tuin. Via Anky kun je je aanmelden voor de groepsapp. Afhankelijk van de opbrengst 
kan het dorp meegenieten van de biologische groenten. Wanneer er voldoende opbrengst is, laten we 
jullie weten hoe je dit kan afnemen. 
 
Met dank aan alle vrijwilligers die de Pluk- en moestuin hebben gerealiseerd en materiaal hebben 
aangeleverd en in gezamenlijkheid de Pluk- en moestuin hebben ‘neergezet’. 

 

3.2.4 Ferslach swellewand/flaermûsbunker 

 

Sa oan it ein fan it jier stiet elts wol ris in momint stil by wat it ôfrûne jier bard is. Ek wat er it ôfrûne jier 
op it mêd fan de natoer yn Goaiïngaryp oan’e hân wie hie  ús belangstelling. En wol spesjaal wat de 
ierdsweltsjes oanbelanget. Wannear wienen se hjir wer, mei syn hoefollen, wat wienen de mooglike 
briedrissultaten en wannear gongen se wer nei harren winterferbliuw? 
De antwurden. Op 6 maart stienen Ulbe en ik oan de ljisken ta yn it kâlde wetter foar de swellewand de 
gatten te stopjen. We makken dy dei direkt dien wurk en slofken wurch mar foldien nei hûs. De sweltsjes 
koenen mar komme. 



Se lieten net lang op harren wachtsje want 30 maart liet Ulbe witte dat de earste swellen der wienen. 
Rap dêrnei wienen der folle mear en krigen we de yndruk dat alle gatten, 66,  bewenne wienen. Hoe’t 
de briedrissultaten dan sa’n jier binne is slim te achterheljen, mar sjoen de drokte foar de gatten moat it 
hast wol goed west hawwe. It wie wer in prachtich gesicht, al dy nei michjes happende fûgels boppe it 
wetter foar de swellewand. 
Ein september binne se wer nei waarmer streken flein. Werom witte we net want hjir wie noch genôch 
fretten sa te sjen. Ien fan de wûnders fan de natoer. We sjogge wer út nei de maitiid en it werom kommen 
fan ús gefederde freonen. 
Kommend jier sil Ronald Visser helpe de gatten te fullen. Dreech mar tankber wurk. Bedankt foar dyn 
wurk oan de s.w. en foar de swellen Ulbe! 

 
3.3 Veiligheidscommissie 

 
De Veiligheidsapp: 
Op 31 December 2021 zijn er 72 mensen lid van de veiligheidsapp. 
In 2021 zijn er (gelukkig) geen meldingen in deze appgroep geweest. 
 
AED:  
In het dorp was tot voor kort maar één AED beschikbaar (bij restaurant De Klokkenstoel), die ook al wat 
verouderd was. In 2021 heeft PB 4 nieuwe AED's aangeschaft en op 4 strategische punten in het dorp 
geplaatst: aan de gevel van Kleasterwei 16 (bij Anita en Ronald), aan de muur van het toiletgebouw in 
de haven Oer 't String, aan de muur bij restaurant De Klokkenstoel en aan de gevel van zeilschool 't 
Garijp.  
 
Er hebben zich veel mensen aangemeld voor de AED training voor beginners; zowel inwoners uit het 
dorp als vakantiewoningbewoners van het vakantiepark. Deze trainingen gaan plaatsvinden in de eerste 
3 maanden van 2022 (onder voorbehoud van de dan geldende COVID19-regels). Er zijn 3 groepen voor 
de beginnerscursus en 1 groep voor de herhalingscursus. 
 
Hierbij nog een verzoek aan iedereen die een AED cursus gevolgd (hetzij in het dorp of elders voor het 
werk): meld je aan bij Hartslag.nu (voor zover nog niet gedaan), alleen dan krijg je meldingen over 
situaties waarbij acute hulp en de inzet van een AED nodig is. Er kunnen mensenlevens mee gered 
worden. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. 
 
Kom je er niet uit om je aan te melden, schroom niet om het te vragen. 
 
EHBO koffer: 
Er is een EHBO koffer voor het dorp. Bij activiteiten in het dorp kan de EHBO koffer gebruikt worden. Al  
is deze koffer vaak niet nodig, het is fijn om hem bij de hand te hebben. Bij dorpsactiviteiten kunje de 
EHBO koffer ophalen op Kleasterwei 16. Wel graag even van te voren appen of bellen dat je hem wilt 
komen ophalen. 
 
3.4 Onderhoudscommissie 

 

De onderhoudscommissie heeft ook dit jaar weer gezorgd dat de voorzieningen in ons dorp er weer 

netjes bij stonden. Zo wordt het gras van de speeltuin en de jeu de boules baan netjes bijgehouden, 

de speeltoestellen schoongemaakt en werden de groene bankjes waar nodig weer van een likje verf 

voorzien. 

 
 
4 VERSLAG VAN DE MINIBIEB 

Het was weer een zeer bewogen jaar. Dat de Minibieb in een grote behoefte voorziet, staat buiten kijf. 
Boeken kwamen en boeken gingen. De collectie wisselt voortdurend. 
De ene keer wordt er een partijtje streekromans gebracht, maar een paar weken later is die alweer 
verdwenen. Zo gaat het ook met detectives, doktersromannetjes of wereldliteratuur. 
En dat alles zonder tussenkomst van gediplomeerde medewerkers. Ruilhandel pur sang, zou 
je kunnen zeggen. 
 



Onze Minibieb loopt op rolletjes, ondanks dat die in beton gegoten staat. Uw bibliothecaris houdt 
regelmatig een oogje in het zeil en wordt daarbij gelukkig bijgestaan door een aantal anonieme 
dorpsbewoners. Iemand maakt af en toe de ramen schoon, weer iemand anders zorgt dat de boeken 
er netjes bij staan en weer iemand anders verwijdert bij tijd en wijle de rommelige tijdschriften. Deze 
anonieme hulpkrachten verdienen een grote pluim. Bedankt voor uw hulp en toezicht. 
 
Afgelopen jaar was er plotseling een groot aanbod van boeken, afkomstig van iemand die ging 
verhuizen en z’n boekenvoorraad moest opruimen. Wel een tiental dozen, vol met veel waardevolle 
boeken. In het kader van de landelijke boekenweek heb ik al die boeken op de dorpsmail gezet om ze 
aan de man of vrouw te brengen enn dat is ook een succes geworden. Er was veel belangstelling. 
De boeken die niet op deze manier van de hand gingen, zijn naar een boekhandelaar in 
tweedehandsboeken gegaan maar ook naar Dorcas en een kringloopwinkel.  
Soms worden er ook oude vieze boeken in de bieb geplaatst. Boeken met van die donkerrode of 
donkerbruine kaften met sierlijke, goudgekleurde letters en met vergeelde bladzijdes met ezelsoren. Die 
zien er zeer onaantrekkelijk uit. Ze zijn zodanig oud, vies en versleten dat ze regelrecht in de oud-papier-
container belanden. Maar soms worden er ook andere boekjes in gelegd. Zeer pikante literatuur, zeg 
maar. Rijkelijk en uitbundig gelardeerd met kleurenfoto’s. Die worden ook verwijderd. Maar die komen 
niet terecht in de oud-papier-container. Nee, die belanden op mijn nachtkastje. 
 
Uw bibliothecaris, 
Henk Kreule 
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