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Bestuurssamenstelling 
In 2018 zijn Thys Wadman, Oane Peterson en Andries Hoekema afgetreden. Thys was 
algemeen lid en tevens onze vice voorzitter. Oane was algemeen lid en Andries was onze 
penningmeester. We danken hen alledrie voor hun inzet en betrokkenheid! Voor Thys en 
Oane zijn Theunis de Vries en Nienke Dijkstra de Groot als opvolgers benoemd. Tijdens de ALV 
hadden we helaas nog geen opvolger voor Andries gevonden, maar gelukkig meldde Ria 
Bootsma zich naar aanleiding van een oproep in Bulte Nijs.   
De samenstelling van het bestuur in 2018 was als volgt: 

− Bas Oosterbaan, voorzitter 

− Joke van der Kooi, secretaris  

− Ria Bootsma / Andries Hoekema, penningmeester 

− Wieneke Riemersma, algemeen bestuurslid en notuliste 

− Theunis de Vries, algemeen bestuurslid en vicevoorzitter 

− Gerben Brouwer, algemeen bestuurslid 

− Nienke Dijkstra de Groot, algemeen bestuurslid 
Helaas moesten we in oktober afscheid van Theunis nemen, hij werd (onverwacht) benoemd 
tot raadslid van gemeente Súdwest Fryslân. Durk Grouwstra heeft zijn plek ingevuld.  
 

Beantsje fan it Jier 2018 
In de Koudumer feestweek is de 29e ‘Beantsje fan it jier’ bekendgemaakt. De commissie koos 
met volle overtuiging voor een plaatselijke ondernemer, die zich naast het runnen van zijn 
eigen bakkerij, ook nog zeer gedreven inzet voor de Koudumer gemeenschap: Uilke de Vries!  
Hij treedt in de voetsporen van zijn vader, die in 1996 deze eretitel kreeg. Hij was “in functie” 
aanwezig; hij had nl. ’s morgens de Splintergames mee georganiseerd.  
 
Uilke zit al 15 jaar in de optochtcommissie, daarnaast heeft hij 17 jaar in de feestcommissie 
gezeten. Ook is hij al jaren vrijwilliger bij RTN/omroep Súdwest. Daarnaast bakt hij jaarlijks 
met Oud&Nieuw oliebollen voor Oeverzwaluwen en bakt hij koekjes voor de Finke. Ook is hij 
medebedenker en organisator van de oldtimerdagen/trekkertreffen. Als er in de winkelstraat 
iets moet gebeuren, is Uilke altijd van de partij. Hij is een bescheiden stille kracht, die graag de 
handen uit de mouwen steekt. Hij houdt niet van vergaderen en op de voorgrond treden, 
maar dat laatste daar kwam Uilke deze keer niet onderuit! Hij praktisch ingesteld en 
bescheiden, je kunt altijd op hem bouwen.  
 
Na de uitreiking van het speldje (ontworpen en gemaakt door Koudumer goudsmid Petra van 
der Beek), de Beantsjetaart, een bos bloemen en de oorkonde werd Uilke toegezongen door 
Ypie Semplonius, Anja Bergsma, Theunis de Vries, Bas Oosterbaan en het aanwezige publiek. 
Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore: Bean, bean fan it jier!  
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Projecten en openbare ruimte 
 
- Een podium als centrum 

Ook in 2018 is er door de Centrium Commissie weer een mooi 
gevarieerd programma verzorgd. Hiernaast kwam vanuit Sneek 
het verrassende verzoek of Koudum ook mee wilde werken aan 
het “at the Watergate” festival. Op 10 en 11 mei ontving Koudum 
vele diverse grote en kleinere orkesten vanuit heel Europa. Wat 
een spektakel was het! En wat zijn we blij dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers zijn, die zich 
op dit evenement hebben gestort.  
Helaas is er in het weekend regelmatig overlast op en rondom het Centrium. We worden 
door de diverse partijen hiervan op de hoogte gehouden. Ook de politie en de gemeente zijn 
hierbij betrokken. Wel mag gezegd worden, dat we als Koudumers te gast zijn in iemand zijn 
tuin en dat we ons daar ook als gast moeten gedragen.  
 

- Ontwikkeling De Finke en De Kas  
Ook in 2018 zijn wij vanuit DBK nauw betrokken bij de ontwikkelingen/realisatie van de 
nieuwbouw van de Finke en de Kas. De noodzaak om deze regio voorziening in Koudum te 
houden is duidelijk. Wel heeft dit project veel voeten in de aarde.  Er is maandelijks overleg 
met Projectgroep de Kas Koudum. In deze groep zijn de volgende instanties 
vertegenwoordigd: Patyna, Talant, SDK, DBK, de Kerk en de Klink. 
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, maar inmiddels staan de gemaakte afspraken op papier 
en zal dit begin 2019 bij de notaris worden vastgelegd. Weer een stap in de goede richting!  
 

- Himmeldei 
Vanuit gemeente Súdwest Fryslân wordt jaarlijks de himmeldei georganiseerd. Dit zou 
plaatsvinden op vrijdag 20 april 2018, middels een samenwerkingsverband tussen DBK 
(Gerben Brouwer/ Teake Hoekema), De Klimbeam (olv Ackelyn Stapensea) en de Swel  
(olv Ulbe Postma).  Er is echter kort van tevoren besloten de Himmeldei niet door te laten 
gaan ivm een sterfgeval/begrafenis op die dag, dit uit respect voor de familie. Een 
alternatieve datum werd vastgesteld, echter de gemeente kon ons niet de benodigde 
spullen aanleveren. Volgend jaar gaan we ons uiteraard weer hiervoor inschrijven en zullen 
we Koudum weer helemaal schoonmaken.  
 

- Plattegrondsborden 
Op 1 plattegrondsbord na, zijn alle plattegrondsborden inmiddels vervangen. Alleen de 
sticker “u bevindt zich hier” ontbrak eerst, maar dit is nu ook opgelost.  
Fijn dat de bezoekers van Koudum de weg weer goed kunnen! Het is toch een visite kaartje 
zo aan alle ingangen van ons dorp!  
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- Stichting Trochgean 
Naar aanleiding van een oproep tijdens onze ALV (28 maart 
2018) heeft DBK zich laten informeren over de financiële situatie 
van Stichting Trochgean. In eerste instantie is er overleg geweest 
tussen DBK en de 2 aanjagers van de kwestie. Vervolgens is er 
een onafhankelijke voorzitter gezocht, zodat er een neutraal 
gesprek kon plaatsvinden. Tot zover is het niet gekomen; 
stichting Trochgean had geen behoefte aan dit gesprek. Een 
ieder die informatie wil hebben, kan persoonlijk bij de stichting 
aankloppen.  
De stichting is geen verantwoording schuldig aan wie dan ook, dit is ook wettelijk vastgelegd.  
 

- Herinrichting rondom de kerk (keien)  
Vorig jaar sloten we dit onderwerp af met de volgende zin: “We laten ons niet ontmoedigen, 
het is ons toegezegd. Dus we blijven hier bovenop zitten”. Inmiddels heeft een ieder kunnen 
zien dat eind 2018 de bestrating rondom de Kerk eindelijk is aangepakt. Ook is het gedeelte 
richting Op de Hichte opnieuw bestraat (wat in eerste instantie niet mee zou worden 
genomen). Wij zijn hier content mee. We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om 
ook het Tsjerkepaad mee te nemen. Dit is inmiddels ook keurig bestraat. Zo kunnen ook de 
ouderen vanuit Claerbergen of de Túnkerstrjitte weer via het Tsjerkepaad naar de 
winkelstraat.  In het eerste kwartaal van 2019 zal er ook nog een lantaarnpaal op het 
Tsjerkepaad worden geplaatst, dan zijn we helemaal content! 
 

- Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving ingegaan. Met deze wet wordt de positie 
van de mensen van wie de gegevens worden verwerkt versterkt. Hierdoor krijgen 
organisaties, en daarmee ook DBK, meer verplichtingen. We moeten kunnen aantonen dat 
we ons aan de wet houden. Andries Hoekema en Sjouke Hoekstra (ledenadministratie) 
hebben een duidelijke notitie voor onze vereniging geschreven, waarin e.e.a. goed is 
vastgelegd.  
 

- Vergaderingen/bijeenkomsten bijgewoond 
We hebben dit jaar de volgende vergaderingen/bijeenkomsten namens DBK bijgewoond:  

- Jaarlijks overleg met âld Nijefurd in Hemelum.  
- Vergaderingen Centrium Commissie 
- Vergaderingen De Finke/De Kas 
- Eindpresentatie de Kas (visie invulling De Kas studenten Stenden/NHL)  
- Overleg Bulte Nijs - DBK 
- Vergaderingen om Commissie Vrienden van Molen de Vlijt in het leven te houden 
- Overleg met vrijwilligers van de bibliotheek 
- 2x Bestuurlijk Overleg met de gemeente, 3 april en 6 november 
- Aanwezig bij de Dodenherdenking  
- Opening project herinrichting park door speeltuincommissie 
- Boekpresentatie Jan de Vries; Jakob Benckes  
- Bijeenkomst Woonbehoefte onderzoek van de gemeente 
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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; 
- Cure en Care (de Kas Koudum) 
- Commissie Centrium; 
 
Anja Speerstra is in 2018 gestopt als acquisiteur van Bulte Nijs. We danken haar voor haar 
enthousiaste inzet!  Menno Fraterman heeft zich spontaan aangemeld voor deze functie.  
 
7 februari 2018 hebben Hannie en Egbert van de speeltuincommissie ons geïnformeerd over 
de ontwikkelingen van de herinrichting van ons park. Dit ook in verband met het aanvragen 
van subsidie bij diverse instanties.  
 
Begin 2018 was er bijna sprake van dat de commissie Vrienden van Molen de Vlijt zou 
ophouden te bestaan. Er konden geen opvolgers worden gevonden voor Roel Venema en Tom 
Boersma (zelfs na een noodoproep in de Bulte Nijs). Na een aantal vergaderingen is het gelukt 
om toch deze commissie te laten bestaan, Maurits Hettinga, Arend Hekman en Bas 
Oosterbaan zullen de draad oppakken.  
Als DBK zijn we hier zeer content mee, want we dragen onze molen een warm hart toe!  

 
 

Graag sluit ik af met het bedanken van alle vrijwilligers!! Wat fijn dat er zoveel mensen in 
Koudum voor Koudum in de weer zijn met van alles en nog wat om ons dorp leefbaar te 
houden. We koesteren deze mensen stuk voor stuk;  
 
 

Koudumer vrijwilligers bedankt! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koudum, maart 2019 

 

Joke van der Kooi, secretaris 
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