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IN MEMORIAM AALTJE VAN DER WAL (geschreven door Henk Kreule) 
 
Wij ontvingen het droevige bericht dat op 19 juli Aaltje overleden is. 
 
Zij was een zeer betrokken inwoonster van Goingarijp. Jarenlang was zij actief op allerlei 
terreinen. Goingarijp lag haar na aan het hart. Haar inzet voor ons dorp is destijds begonnen 
met de deelname aan de oudercommissie van de kleuterschool in Terherne. Dat was rond 
1980. De kinderen gingen met een busje naar de kleuterschool. Een aantal jaren later, toen de 
kinderen de school in Goingarijp bezochten, werd zij lid van de ouderraad van de basisschool. 
En van het één komt het ander, en zodoende kwam zij terecht in het bestuur van Plaatselijk 
Belang. Zij wilde graag iets doen voor haar eigen dorp. Een bijzonder feit was wel dat zij de 
eerste vrouw in het bestuur van Plaatselijk Belang was. Een vrouw in het bestuur was nogal 
opzienbarend in die tijd. Opzienbarend of niet: Aaltje was een doorzetter en heeft zeker wel 
15 jaar deel uit gemaakt van dit nobele comité. Grote successen waren in die tijd: de 
totstandkoming van de nieuwe school, de vrolijke Nieuwjaarsbijeenkomsten en de eerste 
nieuwbouw. Het voortbestaan van de school was toen ook al een heet hangijzer. Met grote 
spandoeken ging Aaltje strijdbaar mee naar de Provinciale Staten om te pleiten voor behoud 
van de school. Dat was echt een gevecht. Alle gezindten gingen toen naar de dorpsschool en 
dat was een heel sterk punt. Aaltje vond het erg spijtig dat de school een aantal jaren geleden 
dicht moest want het haalt de ziel uit een dorp. Het gevolg is dat de onderlinge contacten 
verminderen en de levendigheid op een veel lager pitje komt te staan. 
Samen met Johannes woonde Aaltje, onder het motto ,,Brood doet leven”, jarenlang in de 
boerderij DIJKOMA aan de rand van het dorp. Daar kon ze vanuit de woonkamer genieten van 
het uitzicht over de landerijen. Enkele jaren geleden verhuisde het echtpaar naar een 
boerderij aan de Swettepoelsterdyk. Ook daar kon ze intens genieten van de ruimte en het 
uitzicht over de weilanden. 
 
Trots was Aaltje op het feit dat ze erelid was van Plaatselijk Belang. Dat vond ze een erg grote 
eer. Lange tijd was zij het enige erelid van Plaatselijk Belang.  

 



 
Aaltje (geheel links) 

 
Zij heeft zich overigens met tomeloze geestdrift ingezet om het 75-jarig bestaan van Plaatselijk 
Belang te vieren. Inmiddels ongeveer 30 jaar geleden. 
Aaltje heeft met veel plezier gewoond in de vrije natuur in de nabije omgeving van Goingarijp. 
Geen dag heeft ze spijt gehad dat ze destijds vanuit Joure hier is komen wonen. Met veel 
plezier en genoegen en heeft ze zich ingezet voor de gemeenschap en deelgenomen aan de 
verschillende activiteiten. 
 
Helaas liet de gezondheid haar de laatste jaren in de steek. Als gevolg van COPD viel het leven 
haar de laatste paar jaren soms zwaar. Maar al met al kon Aaltje terugkijken op een mooi 
leven. Een leven met haar dierbare man en haar dierbare kinderen en kleinkinderen. 
 
Aaltje, namens de bewoners, bedankt voor alles wat je hebt betekend voor Goingarijp.  
Rust zacht.  
 
 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden, stopt Marga per 1 september a.s. als 
voorzitter a.i. van Plaatselijk Belang. In deze nieuwsbrief vragen we nogmaals aandacht voor 
de openstaande vacatures bij Plaatselijk Belang. Als vereniging kunnen wij niet zonder onze 
leden en vrijwilligers. In het kader van de continuïteit hebben we momenteel echt behoefte 
aan mensen die tijd kunnen en willen geven aan Plaatselijk Belang. 
 
We zijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van voorzitter. Het is voor Plaatselijk 
Belang nodig dat we op korte termijn vervanging gaan krijgen. Meld je aan bij één van de 
bestuursleden of stuur een e-mail aan info@goingarijp.frl  
 
Je kunt je ook aanmelden voor de functie van algemeen bestuurslid, we kunnen er nog wel 
twee of drie gebruiken. Meld je aan, het levert je betrokkenheid en gezelligheid op! 
Statutair is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die ingeschreven 
en permanent woonachtig zijn te Goingarijp. Bestuursleden treden uiterlijk drie jaar na 
benoeming af, volgens (een nog te maken) rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar.  
 
Elk bestuurslid kan ook voor een bepaalde tijd worden benoemd. Dus misschien is het een 
idee dat we roulerend voorzitterschap gaan instellen. Dan zouden we een periode van een 
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jaar kunnen afspreken, dat is te overzien en misschien minder bezwaarlijk.  
 
Als we geen volledig bestuur bij elkaar kunnen krijgen, zullen we moeten bespreken wat we 
met de Vereniging Plaatselijk Belang willen. Als we besluiten om de vereniging te ontbinden, 
dan kunnen activiteiten alleen nog op particulier initiatief worden georganiseerd. De 
aansprakelijkheid bij activiteiten die nu via Plaatselijk Belang is geregeld, vervalt. Ook 
ontvangen wij geen bijdragen meer van de gemeente en kunnen er geen subsidies (want geen 
inschrijving bij de KvK) worden aangevraagd.  
 
Kortom, meld je aan bij: 

• Marga van den Brink 

• Linda Grijn 

• Yke de Vlugt 

• Via e-mail info@goingarijp.frl 
 
Marrekrite 
 
Wij hebben geen nieuws meer van Marrekrite ontvangen en wachten de ontwikkelingen en 
berichten daarover verder af. 
 
Dorpswandeling 
 
Plaatselijk Belang ontving een bericht van iemand uit Boazum. Zij was heel enthousiast over 
de dorpswandeling en informatiebordjes en gaat onze informatiebordjes als basis gebruiken 
voor een dorpswandeling in Boazum.  
 
AED 
 
Zoals al eerder gemeld is de AED die bij Ronald en Anita aan de gevel hing, verplaatst naar 
Rypwei 11, onder de carport van Linda en Rue. 
 
AED's in Goingarijp: 

• gevel restaurant De klokkenstoel 

• jachthaven Plaatje 

• zeilschool 't garijp 

• Rypwei 11 
 
Nieuws vanuit de commissies 
 
Activiteitencommissie 
 
Nazomerfeest 
Noteer deze datum alvast in je agenda: zaterdag 10 september is het nazomerfeest. Nadere 
informatie volgt. 
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Moes&Pluktuin 
 
Net als de buurtjes van de kindermoestuin, is een deel van de oogst te koop aangeboden. Ook 
konden dorpsbewoners zelf komen plukken. Met de opbrengst kan er weer nieuw zaai- en 
pootgoed worden gekocht. Els was zo lief om de opbrengst van de verkoop van de lavendel 
ter beschikking van de moes&pluktuin te stellen. Dat heeft nog voor een mooie aanvulling van 
de kas gezorgd. 
 

       
 
 
DFM: werven vrijwillige energiecoach 
 
Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage een oproep van DFM voor vrijwillige energiecoaches. Indien 
je dit aanspreekt, kun je je aanmelden via duurzaam@defryskemarren.nl 
 
 
Wat hebben we mooie zomerse dagen gehad dit jaar. Geniet allemaal van de laatste zomerse 
dagen en we zien elkaar op 10 september! 
 

 
Marga, Yke en Linda 
Plaatselijk Belang Goingarijp 
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