
 
 

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG  

November 2021 

Nieuws vanuit het bestuur 
We beginnen met een rijtje data 

• Vrijdag 31 december vanaf 16 uur: klokluiden met na afloop glühwein en warme chocomel; locatie 
de kerk 

• Zaterdag 8 januari: nieuwjaarsbijeenkomst; locatie De Klokkenstoel 

• Maandag 7 februari: Algemene Leden Vergadering, uitnodiging volgt; locatie De Klokkenstoel 

Uiteraard gaan deze activiteiten alleen door wanneer we dit kunnen organiseren volgens de dan geldende 
COVID-19 regels. 

 
Voortgang fietspad en verkeersveiligheid  

Binnenkort zijn er besprekingen over de verkeersveiligheid in het dorp en over het fietspad. In de volgende 
nieuwsbrief lees je over de voortgang.  

 
Vlaggen bestellen van Goingarijp 
Dit bericht stond ook in onze vorige nieuwsbrief maar omdat er weinig reacties waren, brengen we dit 
nogmaals even onder de aandacht zodat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om te reageren. Als je een 
vlag wilt bestellen, 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) 

 
Veiligheidscommissie 
Van de 4 nieuwe AED's zijn er inmiddels 2 geplaatst; op Klaesterwei nr. 16 aan de gevel van Anita en Ronald 
de Greef en bij Jachthaven Oer 't String. De oude AED die nu bij De Klokkenstoel hangt wordt vervangen voor 
een nieuwe en bij zeilschool 't Garijp komt ook nog een AED te hangen op korte termijn. Zo beschikt 
Goingarijp binnenkort over 4 AED's. Ook zijn de data voor de AED cursussen inmiddels bekend en aan de 
deelnemers gecommuniceerd. 
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Activiteitencommissie 

Helaas is Hammy Wijnja gestopt met haar werkzaamheden voor de Activiteitencommissie. Ook Ulbe Wijnja 
is gestopt met zijn werkzaamheden voor het dorp. Wij willen Hammy en Ulbe heel hartelijk danken voor al 
hun inspanningen en harde werken bij alle dorpsactiviteiten waaraan zij jarenlang hebben meegewerkt. 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die de taken van Ulbe kan overnemen: de vlag hijsen tijdens feestdagen en 
jaarlijks de verlichte kerstboom plaatsen. Als er gegadigden zijn voor deze mooie taken, dan horen wij dat 
graag. 

 

Bingo 

Zaterdag 27 november wordt een bingo-avond georganiseerd via Teams. Een leuke manier om elkaar weer 
eens (digitaal) te ontmoeten. Als je mee wilt doen, stuur dan een e-mail naar info@goingagrijp.frl  

Je ontvangt dan op 27 november een link om deel te nemen. Wij adviseren je om, als je dat nog niet hebt, 
van te voren een Teams account aan te maken, zodat je direct kunt meedoen. Hoe je dat moet doen kun je 
bijvoorbeeld in deze link lezen: https://support.microsoft.com/nl-nl 

We vragen een eigen bijdrage van EUR 5 per deelnemer, daarvoor krijg je naast bingokaarten ook nog  
borrelsnacks. Verdere informatie volgt via e-mail of de D&Wapp. 

 

Kerststukjes maken 

Omdat we nog steeds te maken hebben met beperkende COVID-19 regels is het idee om, net als met Pasen, 
thuis met een informatief filmpje een Kerststuk te maken. En natuurlijk kun je dat ook samen doen! 

Wij zorgen voor een compleet DIY pakket die je op zaterdag 18 december van 13 tot 15 uur in het dorp kunt 
ophalen. 

We vragen een eigen bijdrage van 10 EUR per deelnemer (Plaatselijk Belang doet ook nog een duit in het 

zakje      ).  De voorbereiding (inkoop materiaal) vraagt wat tijd, daarom is het handig om nu al zicht te 
hebben op het aantal deelnemers. Laat vóór 1 december weten of je mee wilt doen. Je kunt bellen, een app 
of sms sturen naar Edith: 06-55127330. 

Na 1 december volgt meer informatie voor de deelnemers. 
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Kaartavonden
De kaartavonden waren weer gestart en met succes. Helaas is de kaartclub er door de stijgende besmettingen 
weer even mee opgehouden. Ook voor deze activiteit geldt, dat we op betere tijden wachten.

Informatiebord historische wandeling door de oude kern van Goingarijp
Het grote informatiebord en de wandelbordjes zijn geplaatst, dat zal niemand zijn ontgaan. We willen jullie 
graag ook wijzen op de website www.dorpscanon.nl Op deze site is de wandeling terug te vinden bij
dorpscanon Goingarijp. De website wordt nog verder aangevuld met foto's en andere onderwerpen en de 
bijbehorende verhalen.

Kerkje
Wist u dat …….Geertje en Cees de kerk afgelopen zomerperiode dagelijks hebben opengesteld, waardoor
het  interieur  en  de  mooie  gebrandschilderde  ramen  zichtbaar  waren.  Hierdoor  werd  het  wat  levendiger
allemaal in en rond de kerk. We hebben dit als inwoners zeer op prijs gesteld en dat zal zeker ook voor de
toeristen gelden..

En wist u dat……het uurwerk van de kerkklok twee keer per dag wordt opgewonden door Cees Mollema en
Kees Swildens. Dit zijn zo van die onopvallende bezigheden op vrijwillige basis die best wel eens onder de
aandacht mogen worden gebracht!

Gedachtenis
Op zondag 21 november 2021 staan we een moment stil en gedenken wij dierbaren en familie die van ons 
zijn heengegaan.
Graag willen wij iedereen in ons dorp uitnodigen een kaarsje te branden voor een geliefde.
Hiervoor is de dorpskerk in Goingarijp open op zondag 21 november vanaf 13.00 – 18.00 uur, voor een 
gedachtenis moment in een sfeervolle omgeving.

Komt u ook? Van harte welkom!
Cees en Geertje Mollema

We wensen iedereen een mooie en feestelijke decembermaand
Bestuur Plaatselijk Belang
Marga en Linda

http://www.dorpscanon.nl/

