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Bestuurssamenstelling 
In 2017 is Thea Schotanus Dijkstra afgetreden. Ze was onze notuliste en algemeen bestuurslid. 
We danken haar voor haar enthousiaste inzet en betrokkenheid. Haar opvolgster is Wieneke 
Riemersma geworden.  
De samenstelling van het bestuur in 2017 was als volgt: 

− Bas Oosterbaan, voorzitter 

− Joke van der Kooi, secretaris  

− Andries Hoekema, penningmeester 

− Wieneke Riemersma, algemeen bestuurslid + notuliste 

− Thys Wadman, algemeen bestuurslid en vicevoorzitter 

− Gerben Brouwer, algemeen bestuurslid 

− Oane Peterson, algemeen bestuurslid 
 
 

Beantsje fan it Jier 
Dit jaar werd voor het eerst het ‘Beantsje fan it jier’ in de Koudumer feestweek 

bekendgemaakt. De commissie, welke bestaat uit “âld beantsjes” koos met overtuiging:  Pietie 

de Boer! Onder enthousiast gejuich ‘Pietie, Pietie, Pietie’ werd Pietie door Bas Oosterbaan 

naar voren gehaald. Compleet overrompeld nam ze het prachtige Beantsje speldje in 

ontvangst. “Ik haw der gjin wurden foar”, was het eerste wat ze kon uitbrengen! Maar wat 

heeft ze het verdiend!  

Een opsomming van Pietie haar bezigheden: oudercommissie De Welle, gastvrouw 

Gelagkamer Koudum, de marktlui voorzien van koffie/gebruik wc, het Frieslandplein netjes 

houden, vrijwilligster op diverse vlakken voor de doopsgezinde Kerk, trommelkoekbakster 

voor diverse goede doelen, vrijwilligster bibliotheek, directrice Koudum foarút, als gastgezin 

fungeren voor muzikanten/ brassbands uit Engeland, Sam’s kledingactie voor mensen in nood, 

kok en eetkeuken voor muzikale activiteiten in de Klink (dorpshuis), sporthal en Dobbefestival, 

meehelpen met de bloemsierkunsten op de praalwagens.  

Na de uitreiking van het speldje, de taart en de oorkonde werd Pietie toegezongen door Irop; 

Ypie Semplonius, Anja Bergsma, Ingrid Boxum, Ilse Hooijmeijer en Bas Oosterbaan. Zij 

brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore: Bean, bean fan it jier!  

Dit jaar werd het Beantsje speldje voor het eerst ontworpen en gemaakt door de Koudumer 

edelsmid Petra van der Beek.  
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Projecten en openbare ruimte 

 
- De helling en de steigers aan de Syl                                                                                                    

Voor 2017 hebben we het beheer van de helling en de steigers 
uitbesteed aan Jan Busman van Jachtwerf Busman en Willem 
Folkerts van de passantenhaven. Dit is naar tevredenheid 
verlopen. Nadere evaluatie zal nog plaatsvinden.  
 

- Een podium als centrum 
In 2017 zijn er meerdere activiteiten op het Centrium georganiseerd door de nieuwe 
Centrium Commissie. Zo is er voor de lagere school een talentenshow geweest in combinatie 
met een optreden van ons Koudumer Kinderkoor Kokiko. Er zijn o.a. optredens geweest van 
leerlingen van de muziekschool uit Koudum, duo TVÄ (met Koudumse Jenny Semplonius) en 
Reynart & Klink, Nij Libben en Blackmail uit Workum. 
 
Op zaterdag 30 september vond het afsluitende feest plaats. Er werden optreden verzorgd 
door 2Stroke, Jan Hospes en Cajun Beano, die allen belangeloos meewerkten. Ook werden 
er broodjes hamburger gebakken en paëlla geserveerd. Wat een vrijwilligers waren er op de 
been! Top! Gelukkig was het Koudumer publiek in grote getale aanwezig!  
 

- Een dorp een school 
Na de zomervakantie zijn it Grovestinshôf en De Welle daadwerkelijk als één school 
samengegaan. Op de laatste schooldag voor de zomervakantie is de nieuwe naam bekend 
gemaakt: De Klimbeam.  Hiermee is er een einde aan het fusietraject gekomen. De 
initiatiefgroep ‘Een dorp een school” is daarmee ook komen te vervallen.  
 
De veiligheid op de kruising Nieuweweg/Tinholtstraat staat nog steeds bij ons hoog in het 
vaandel. Na het plaatsen van de totempaal hebben we nogmaals tijdens het bestuurlijk 
overleg met de gemeente aangegeven, dat dit niet afdoende is. De schoolkinderen gaan 2x 
per week naar gymnastiekles in de Klink, dus het moet echt veiliger. We blijven hierover in 
contact met de gemeente. 

 
- Ontwikkeling De Finke en De Kas  

Vanuit DBK zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen/realisatie van de nieuwbouw van 

de Finke en de Kas. Voor Koudum is het erg belangrijk om deze voorziening in Koudum te 

behouden. Zo kunnen we op ons oude dag, ook als de gezondheid wat afneemt, toch in 

Koudum blijven wonen. Daarnaast krijgen we ook een regiofunctie voor de zorg. In De Kas 

komt een restaurant en er zullen activiteiten worden georganiseerd. De Kas is er niet alleen 

voor de cliënten van Patyna en Talant, maar ook voor de bewoners uit Koudum en 

omstreken die nog thuis wonen. In De Kas worden ook een fysiotherapeut, mondhygiënist, 

logopedist, diëtist, verloskundige, psycholoog en het consultatiebureau ondergebracht.  
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Voor het beheer van De Kas zal een stichting worden opgericht, 

welke gestalte zal krijgen vanuit alle geledingen van de bevolking. 

We zijn kritisch op de structuur van deze stichting. Het is een 

langdurig en traag proces, ook omdat we te maken hebben met 

het gemeentelijk apparaat, maar de aanhouder wint!  

 

- Himmeldei 
Vanuit gemeente Súdwest Fryslân wordt jaarlijks de himmeldei georganiseerd. In Koudum 
vond dit plaats op vrijdag 7 april 2017, middels een samenwerkingsverband tussen DBK 
(Gerben Brouwer/ Teake Hoekema), De Klimbeam (olv Ackelyn Stapensea) en de Swel  
(olv Ulbe Postma). Elke school kreeg een aantal straten toebedeeld en onder begeleiding 
werd Koudum weer helemaal schoon gemaakt. Er deden zo’n 180 leerlingen mee. 
 

- Plattegrondsborden 
Dit jaar hebben we definitief besloten dat er nieuwe plattegronden in de borden zullen 
worden geplaatst. Ook krijgen de borden zelf een opknapbeurt. Dit zal in 2018 plaatsvinden. 
 

- Sluiting Rabobank Koudum 
Eind 2016 kregen we van de Rabobank te horen dat ze per 1 januari 2017 hun vestiging in 
Koudum gaan sluiten. Inmiddels heeft Galerie Kunst in Beweging het pand betrokken.  
Gelukkig kunnen we blijven pinnen. Wel hebben de nieuwe bewoners ook het 
parkeergedeelte gekocht, waardoor er minder parkeerplekken in de winkelstraat 
beschikbaar zijn. Er zijn hekken geplaatst ivm hangjeugd achter het pand.  
 

- Herinrichting rondom de kerk (keien)  
Reeds een aantal jaar geeft DBK bij de gemeente aan dat de keien rondom de Kerk te 
gevaarlijk zijn. De keien zijn te glad, vooral wanneer het heeft geregend. Daarnaast is het 
niet te doen om over deze keien te fietsen. Een gedeelte is destijds door de gemeente 
opnieuw gestraat, maar dat is niet voldoende. Maarten Offinga gaf tijdens het bestuurlijk 
overleg in maart aan dat aan het einde van 2017 het probleem is opgelost. In maart 2018 
zouden de concrete plannen worden gepresenteerd. We laten ons niet ontmoedigen, het is 
ons toegezegd. Dus we blijven hier bovenop zitten.  
 

- Begraafplaats 
De gemeente is bezig een nieuw visieplan te ontwikkelen voor onze begraafplaats. DBK heeft 
deelgenomen aan een overleg, waarbij de wensen van de betrokken partijen werden 
geïnventariseerd. Hierbij waren ook de beheerder van de begraafplaats en de 
begrafenisvereniging Koudum bij aanwezig. We worden door de gemeente op de hoogte 
gehouden van evt. ontwikkelingen. 
 

- Politiebureau Koudum blijft voorlopig open 
In juni kwam het goede nieuws dat de politiepost in Koudum toch blijft bestaan, in ieder 
geval voor de komende 3 jaar. Met het verdwijnen van de post zouden de aanrijtijden (15 
minuten) in onze regio niet gehaald worden. Het wordt een klein steunpunt, wat op 
beperkte tijden open zal zijn.  
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Commissies en werkgroepen 
 
Onder de paraplu van DBK zijn de volgende commissies actief:  
- dorpskrant Bulte Nijs; 
- speeltuincommissie; 
- Vrienden van Molen De Vlijt; 
- Kunstroute Koudum; 
- Commissie Centrium; 
- Initiatiefgroep Een dorp een School = vervallen 2017; 
- Ús Thús t/m juli 2017; 
- Vrijwilligers bibliotheek (miv 1/1/2018) 

 
In juli 2017 is ús Thús zelfstandig in een stichting verdergegaan en valt daarmee niet meer 
onder onze paraplu. We wensen hen veel succes toe met hun verdere activiteiten!  
 
 

Graag sluit ik af met het bedanken van alle vrijwilligers!! Met z’n allen maakten we Koudum 
tot wat het nu is!  
 
 
 

Koudumer vrijwilligers bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koudum, maart 2018 
 
Joke van der Kooi, secretaris 
 


