DORPSBELANGEN KOUDUM
Jaarverslag 2016
Bestuurssamenstelling
In 2016 trad Libbe Zijlstra af. Naast zijn huidige functie van voorzitter, is hij ook secretaris en
algemeen lid geweest. In totaal heeft Libbe 8 jaar in het bestuur gezeten. Libbe was een zeer
gedreven bestuurslid, die zijn taken serieus en enthousiast uitvoerde. Wij danken hem voor
zijn jarenlange inzet en zullen hem en zijn kennis van zaken missen. Zijn functie is
overgenomen door Bas Oosterbaan.
Onze penningmeester Andries Hoekema had mogen aftreden, maar blijft ons team gelukkig
nog 2 jaar versterken. We hebben Sjouke Hoekstra bereid gevonden om de ledenadministratie
op zich te nemen.
De samenstelling van het bestuur in 2016 was als volgt:
− Bas Oosterbaan, voorzitter
− Joke van der Kooi, secretaris
− Andries Hoekema, penningmeester
− Thea Schotanus – Dijkstra, algemeen bestuurslid + notuliste
− Thys Wadman, algemeen bestuurslid en vicevoorzitter
− Gerben Brouwer, algemeen bestuurslid
− Oane Peterson, algemeen bestuurslid
Beantsje fan it Jier
Woensdag 27 april op Koningsdag werd (in samenwerking met de Oranjevereniging) voor de
27e keer het ‘Beantsje fan it jier’ bekendgemaakt. De commissie, welke bestaat uit “âld
beantsjes” koos unaniem voor: Sierd de Boer!
Het was een hele uitdaging om Sierd de Boer in de Klink te krijgen. Zijn vrouw Sjoerdje had al
aangegeven dat hij normaliter niet op Koningsdag naar de Klink komt….maar via Klaas de Koe,
beheerder van de Klink, is Sierd met een smoes naar de Klink “gelokt”.
Hij is al jarenlang actief in het Koudumer verenigingsleven. Zo is hij momenteel zowel
voorzitter van de OVK als van het bestuur van de Klink. Tevens zit hij in het bestuur van de
Stichting Dorpsvernieuwing Koudum en in de werkgroep Cure en Care. Dan is Sierd nog
betrokken bij de website Koudum.nl, hij geeft mede invulling aan het Swel4you programma
en had hij altijd een grote rol bij het organiseren van het Dobbefestival .
Na de uitreiking van het speldje, de taart en de oorkonde werd Sierd, onder begeleiding van
Toby Zeldenrust, toegezongen door 3 dames van Irop; Ypie Semplonius, Anja Bergsma en
Ingrid Boxum. Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore.
Projecten en openbare ruimte
- De helling en de steigers aan de Syl
Ook in 2016 is er weer volop gebruik gemaakt van de helling en de steigers aan de Syl. We
hebben getracht om het innen van het liggeld uit te besteden aan de Marrekrite, maar
helaas is dat niet gelukt. Nu zijn we op zoek naar een andere oplossing, deze wordt naar alle
waarschijnlijkheid in 2017 concreet. Wordt vervolgd.
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- Een podium als centrum
In 2016 werd het podium al veel gebruikt door zowel dorpsgenoten als toeristen als
“leugenbankje”. Ook zijn er een paar activiteiten geweest, zoals een bandje tijdens de
zomermarkt, een bijeenkomst voor vluchtelingen, het 35 jarig jubileum van de Súdwester.
En uiteraard werd ook Sinterklaas toegezongen/toegespeeld door alle Koudumer kinderen
en Nij Libben. Het was vrij moeilijk om vrijwilligers te vinden voor deze nieuwe commissie.
Inmiddels kunnen we melden dat er (begin 2017) een groepje enthousiaste vrijwilligers van
start gaat om in de zomermaanden leuke activiteiten te organiseren.
- Een dorp een school
Maandag 4 januari opende de nieuwe school haar deuren, dit gebeurde door de 2 oudste
leerlingen en de 2 architecten. Nij Libben zorgde voor feestelijke muziek. Het zijn nu 2
scholen (it Grovestinshôf en De Welle) in 1 gebouw. In 2017 gaan de scholen daadwerkelijk
samen als één school verder en wordt het fusietraject afgerond.
Inmiddels hebben we de gemeente zover gekregen om een totempaal op de kruising
Nieuweweg/Tinholtstraat te plaatsen. Hierdoor is de situatie iets veiliger geworden, maar
we zijn nog niet tevreden. We blijven hierover in contact met de gemeente.
- AED
Vanaf begin 2016 hebben we het onderhoud en de jaarlijkse controle van onze 3 AED’s
ondergebracht bij een regionaal onderhoudsbedrijf voor AED’s. Ook de benodigde
trainingen/nazorg zullen in samenwerking met EHBO Koudum door hem worden gegeven.
- Dokterswacht Koudum
Eind 2015 was door de Dokterwacht Friesland besloten dat in Koudum de dokterswacht als
voorlopige proef draaiende wordt gehouden. Naar onze mening was de proef om diverse
redenen gedoemd te mislukken (telefonisch slecht bereikbaar, telefonistes die niet op de
hoogte waren van het bestaan van de post in Koudum, lange wachttijden, medicijnen
moesten alsnog uit Sneek worden gehaald) Uiteraard heeft DBK zijn uiterste best gedaan om
hier invloed op uit te oefenen en er toch een permanente aard van te maken. 3 oktober
gebeurde waar we bang voor waren; Dokterswacht Friesland trok de stekker er uit (er werd
te weinig gebruik van spoedzorg locatie Koudum gemaakt). Er zijn brandbrieven verstuurd
naar Dokterwacht Friesland en naar zorgverzekeraar De Friesland. Er zijn gesprekken met de
huisartsen geweest en er is 8 december een informatiebijeenkomst in de Klink geweest met
alle omliggende plaatselijke belangen. Ook hier waren de huisartsen actief bij betrokken. In
groepjes werden diverse vraagstukken bekeken. Conclusie; 80% van de aanwezigen kiest
voor dokters uit het eigen gebied en opereren vanuit de eigen praktijk of vanaf een centrale
plek in de Zuidwesthoek. De resultaten van deze avond worden aan De Friesland en aan
Dokterwacht Friesland voorgelegd. We houden u op de hoogte, maar verzekeren u dat we
ons blijven inzetten om verdere verschraling van onze zorgvoorzieningen in Koudum e.o.
tegen te gaan.
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- Ontwikkeling De Finke en De Kas
In 2016 worden de plannen voor herontwikkeling van woonzorgcentrum De Finke steeds
concreter. Patyna (voorheen Plantein en Tellens) en Talant/Alliade zijn de partijen die het
voortouw nemen in samenwerking met DBK. DBK heeft SDK opdracht gegeven om actief
mee te praten over dit gehele project. De werkgroep Cure & Care zit namens SDK in de
projectgroep. Namens DBK nemen Bas Oosterbaan en Andries Hoekema deel aan de
vergaderingen. Hierbij komt niet alleen de bouw van De Finke zelf aan bod, maar ook de
invulling van De Kas (multifunctioneel zorgcentrum), wat minstens zo belangrijk wordt.
Op donderdag 19 februari vindt er in de Klink een voorlichtingsavond voor alle inwoners van
Koudum plaats. De plannen wat betreft de nieuwbouw worden gepresenteerd door Machiel
Talsma, projectleider van Patyna. Daarna wordt uitgelegd waarom we met zíjn allen moeten
nadenken over de invulling van De Kas. Deze voorziening is zeer belangrijk voor de hele
regio; het biedt mogelijkheid voor het organiseren van welzijnsactiviteiten, ontmoeting en
zorgdiensten, voorzien van een nieuw jasje.
- Fan ûnderen op
We zijn begonnen met de eerste stappen van het project ‘Fan ûnderen op’ ter bevordering
van het gebruik van de Friese taal in Koudum. Er is een brainstormsessie met de begeleiders
van De Ried fan de Fryske Taal geweest om te kijken wat interessante activiteiten voor ons
dorp kunnen zijn. En er zijn 50 enquêtes ingevuld door Koudumers van jong tot oud,
mannen, vrouwen, Friezen/niet Friezen. Er blijkt veel belangstelling voor een cursus Fries
lezen en schrijven te zijn, wellicht een mogelijkheid voor in de winter. Thys Wadman en Joke
van der Kooi zijn de zgn. ‘lûkers’. Eind van het jaar kregen we het bericht dat het project ter
ziele is gegaan.
- Himmeldei
Vanuit gemeente Súdwest Fryslân wordt jaarlijks de himmeldei georganiseerd. In Koudum
vond dit plaats op 1 april 2016 in samenwerking met De Welle, it Grovestinshôf en de Swel.
Elke school kreeg een aantal straten toebedeeld. Met enthousiasme is ons dorp weer goed
“gehimmeld”. Er deden weer zo’n 180 leerlingen mee.
- Lief en leed
In 2016 waren er geen huwelijksjubilea onder onze leden. Wel hadden we in 2016 een 100
jarige in ons midden, mevrouw Klop van ’t Heale Paed bereikte deze prachtige leeftijd. We
hebben een bloemetje bij haar gebracht. Ook zijn we zijn met een attentie naar de opening
van de nieuwe school geweest.
Vrijwilligerscentrale
Er is een denktank opgericht om de vrijwilligerscentrale handen en voeten te geven. Andries
neemt namens DBK deel aan de vergadering van deze denktank. Inmiddels is er een stichting
opgericht. Nu is het wachten op goedkeuring van de gemeente.
- Plattegrondsborden
De kwaliteit van de plattegrondsborden aan alle ingangen van ons dorp laat te wensen over.
Dit is voor toeristen wel de eerste kennismaking met ons dorp en we willen dan ook dat dit
weer keurige borden worden. Kosten hiervoor worden geïnventariseerd en dan zullen we
z.s.m. tot actie overgaan.
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- Clusterbeleid
Naar aanleiding van meerdere bijeenkomsten van ons cluster (Koudum, Stavoren, Warns,
Molkwerum en Hemelum) met de gemeente is er een gezamenlijke clusteragenda opgesteld
(hoe behouden we de leefbaarheid in ons cluster). De voorzieningen die hiervoor nodig zijn,
zijn tot de big 5 punten benoemd: onderwijs, bereikbaarheid, sociale samenhang, openbare
ruimte en werkgelegenheid en toerisme. Gerben Brouwer en Oane Peterson nemen namens
DBK deel aan deze bijeenkomsten. Deze clusteragenda is door de gemeenteraad
goedgekeurd en het initiatief ligt nu qua verdere invulling bij de gemeente.
- Sluiting Rabobank Koudum
In augustus kregen we van de Rabobank te horen dat ze per 1 januari 2017 hun vestiging in
Koudum gaan sluiten. Wel blijft de mogelijkheid voor geld storten en pinnen bestaan. Elke
woensdagochtend houdt de Rabobank zitting in De Finke om vragen te beantwoorden/hulp
te bieden. Dorpsbelangen heeft met de Rabobank een overleg gehad over eventuele
suggesties voor het pand. Op dit moment is nog onbekend wat er met het pand gaat
gebeuren.
- Ledenwerfactie
In april 2016 hebben we een ledenwerfactie gehouden onder de niet-leden middels een
brief met een aanmeldformulier. Deze actie heeft 18 nieuwe leden opgeleverd!

Commissies en werkgroepen
Onder de paraplu van DBK zijn de volgende commissies actief:
- dorpskrant Bulte Nijs;
- speeltuincommissie;
- internetwerkgroep Us Thús;
- Vrienden van Molen De Vlijt;
- Kunstroute Koudum;
- Commissie Centrium (vanaf 1 januari 2016);
- initiatiefgroep Een dorp een School
Graag sluit ik af met het bedanken van alle vrijwilligers!!
Zonder jullie zou ons mooie dorp niet zo mooi zijn als het nu is!

Bedankt!

Koudum, maart 2017
Joke van der Kooi, secretaris
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