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Nieuws vanuit het bestuur 

Voordat de zomervakantie begint, nog even de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden van 
ons dorp. 

Op de ALV van 22 maart 2022 is de voordracht om Yke de Vlugt als bestuurslid te benoemen 
met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur bestaat nu uit 3 personen: 

• Marga van den Brink – voorzitter a.i. (contacten gemeenten etc.) 

• Linda Grijn – penningmeester en secretariaat (ledenadministratie, financiële 
administratie) 

• Yke de Vlugt – algemeen bestuurslid (coördinator commissies en beheer website) 

 

Marga heeft de functie van voorzitter tijdelijk waargenomen bij gebrek aan kandidaten en zij 
heeft aangegeven er na deze zomer mee te stoppen. We zijn daarom naarstig op zoek naar 
een nieuwe voorzitter en doen een dringende oproep aan jullie om je hiervoor aan te 
melden. Lijk je dat leuk of wil je er eerst meer over weten, meld je dan gerust bij een van ons.  
 
Je kunt je ook aanmelden voor de functie van algemeen bestuurslid, we kunnen nog wel 2 of 
3 bestuursleden gebruiken. Met meer mensen in het bestuur kunnen we een betere 
taakverdeling onderling maken. Plaatselijk Belang voortzetten met maar 2 bestuursleden is 
niet wenselijk en bovendien zijn we statutair verplicht om een bestuur van minimaal 3 
bestuursleden te hebben. Bij geen aanmeldingen is het gevolg dat Plaatselijk Belang Goingarijp 
moet worden opgeheven, net als de laatste jaren in meer dorpen al is gebeurd. Dat zou wel 
heel jammer zijn. 

De nieuwe statuten zijn definitief en worden gedeponeerd bij de Kvk en op onze website 
geplaatst. Het Huishoudelijk Reglement kan nu worden opgesteld. Lijkt het je leuk om daaraan 
mee te werken, laat het ons weten. 



Marrekrite 

Wij hebben tot op heden geen nieuws meer van Marrekrite ontvangen en wachten de 
ontwikkelingen inzake het fietspad en berichten daarover verder af. 

 

Jantje Beton 

De opbrengst van de collecte van Jantje Beton voor ons dorp is EUR 42. Dit bedrag kan de 
Activiteitencommissie gebruiken voor een kinderactiviteit. 

 

Verkeersveiligheid in en rondom dorpen 

Van Kleurrijk Fryske Marren ontvingen wij e-mail over verkeerveiligheid in en rondom dorpen. 
Hun vraag of eigenlijk oproep aan Plaatselijk Belang is om inwoners te attenderen op het 
melden van onveilige verkeerssituaties of slechte wegen/paden via www.fixi.nl of via 
www.defryskemarren.nl/melding-doen 

Op de laatste ALV heeft onze dorpsgenoot Hanneke Veninga een presentatie gegeven over de 
verkeers-(on)veiligheid in Goingarijp. Jullie kunnen ook bij Hanneke melding maken over 
verkeersonveilige situaties. 

Via www.fixi.nl kun je meldingen doen van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, overvolle 
prullenbakken of losliggende stoeptegels. 

 

Contributie 2022 

Een aantal leden heeft de contributie voor dit jaar nog niet betaald. Willen diegenen die het 
betreffen dit alsnog overmaken? De contributie bedraagt per jaar EUR 7,50 per persoon (vanaf 
18 jaar). Je kunt het overmaken naar bankrekeningnr. NL15 RABO 0124 7319 88 t.n.v. 
Plaatselijk Belang Goingarijp o.v.v. je adres. 

 

Nieuws algemeen 

 

Renovatie Sânsleatbrêge 

Voor diegenen die het bericht over de renovatie van de brug in Terherne hebben gemist, 
sturen we bij deze nieuwsbrief de informatiefolder nogmaals toe. 

 

Samenlevingsschool Bloei 

"Op dit moment zitten er 3 kinderen uit de Oekraïne bij ons op school. Zij zijn elke woensdag 
bij ons en op andere dagen gaan zij naar de taalklas in Joure. Alle kinderen van Bloei hebben 
zich een paar weken geleden ook enorm ingezet voor Oekraïne. En wat was het een groot 
succes! In totaal hebben we EUR 412,50 opgehaald aan statiegeldflessen. Een prachtig bedrag! 
Ontzettend bedankt voor uw hulp en medewerking." 

 

Meer nieuws over en van Bloei vind je op hun website: www.bloei-meilan.nl 

 

http://www.fixi.nl/
http://www.defryskemarren.nl/melding-doen
http://www.fixi.nl/
http://www.bloei-meilan.nl/


 

Nieuws vanuit de commissies 

 

Natuurcommissie 

Voor de natuurcommissie zijn we nog steeds op zoek naar een coördinator. Als je dit leuk lijkt, 
meld je dan aan via onze mail of bij een van bij ons. 

 

Misschien vraag je je wel eens af welke fruitboomsoorten er in het fruitbomenveld staan. 
Hieronder vind je een overzicht van het fruitbomenveld met vermelding van de soorten en 
rassen. 

 

Kindermoestuin 

De eerste verkoop van de oogst van de kindermoestuin heeft inmiddels ook plaatsgevonden. 
Hou de Deel&Weetapp in de gaten voor de volgende keer. 

 

Moes&Pluktuin 

Er groeit van alles in de moes&pluktuin van het dorp: aardappelen, wortels, aardbeien, 
kruiden, peultjes etc. Elke vrijdagochtend vanaf 10 uur wordt er gewerkt in de tuin en je bent 
van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. En ook ben je welkom als je wilt 
meewerken in de moestuin. 

 

Activiteitencommissie 

Noteer alvast in je agenda  

• zaterdag 3 september: dorpsbarbecue en oogstfeest. Meer informatie volgt. 

• Zaterdag 12 november: workshops. Meer informatie volgt. 

 



In de wintermaanden komen we elkaar minder tegen buiten en daarom is het idee ontstaan 
om in die periode maandelijks een "buurtbakkie" te organiseren. Gewoon een gezellige 
ochtend met elkaar even bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee. Als je dat een 
leuk idee vindt en je wilt daarbij aanwezig zijn, kun je dat doorgeven via de mail: 
info@goingarijp.frl  

Bij voldoende belangstelling gaan we dit organiseren. 

 

Sloeproeien vrijdag 8 juli 

Voor het sloeproeien hebben zich tot nu toe 18 deelnemers aangemeld bij Edith van Kolck. 
Mocht je ook interesse hebben, er zijn nog enkele plekjes vrij. Aanmelden kan nog tot 15 juni 
bij Edith 06-55127330 (appen of bellen). 

Vertrek: 17:30 uur en aankomst: 20:30 – 21:00 uur bij Picknickers, brug Heerenzijl. 

 

Onderhoudscommissie 

Misschien heb je het al eens opgemerkt en vraag je je af wie er toch altijd voor zorgt dat de 
groene bankjes in ons dorp zo keurig in de verf staan. Dat wordt gedaan door Cees Mollema 
en dat mag wel ook eens vermeld worden. Bedankt Cees!  

 

 

 

 

Marga, Yke en Linda 

Plaatselijk Belang Goingarijp 
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