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• Vanwege het vroegtijdig vertrek van Theunis de Vries (hij is raadslid geworden), 
hebben we in zijn plaats Durk Grouwstra bereidt gevonden om zijn plaats over te 
nemen. 

• Afgelopen december (’18) is de aanpassing van de bestrating rondom de kerk 
gerealiseerd. Een mooie en passende oplossing!  

• Op 11 januari kregen we de nieuwe burgemeester, Jannewietske de Vries. Bij wijze 
van kennismaking doet ze alle dorpen en steden in de gemeente SWF een bezoek en 
als eerste stond Koudum op de agenda. Met een electrische golfkar hebben we haar 
alle plekken laten zien waar we trots op zijn, maar ook die wat ons betreft extra 
aandacht behoeven.  

• In februari is er een schouw door Koudum gemaakt, samen met de gemeente en 
twee van onze bestuursleden hebben zij een ronde door Koudum gemaakt om 
aandacht te vragen op het gebied van onderhoud, onveilige situaties etc.  

• Begin maart zijn de werkzaamheden gestart in het Oldeferd Ontmoetingspark 
gestart. Er zijn inmiddels nieuwe bruggen geplaatst, er staat een glijbaan, er zijn 
bloembedden gezaaid, nieuwe (wandel)paden aangelegd en er is een heuse 
rivierbedding met stapstenen en een waterpomp. Er wordt al volop gebruik van 
gemaakt. Op 16 maart was er een bijenwerkdag in en rond het park en werden er 
insectenhotels gebouwd, gezaaid en werd en haardhout uit het park verkocht waarbij 
de opbrengsten weer in het park worden geïnvesteerd. Eind maart is een deel van de 
paden van een nieuwe grindlaag voorzien. Wat een werk is er verzet, een 
compliment aan de werkgroep! 

• Op 6 maart, een week voor de ALV, hadden we bestuurlijk overleg met de wethouder 
(de heer Offinga) en de dorpen coördinator (de heer Visser)  

• Op 14 maart was de Algemene Ledenvergadering in de Klink. De opkomst was groot 
en naast de gebruikelijke agenda gaf Jelle Zijlstra een presentatie over de nieuwe 
sportschool van Koudum en werd er van de mogelijkheid om vragen te stellen aan 
gastspreker wethouder Maarten Offinga goed gebruik gemaakt. Een geslaagde 
avond.  

• Het bestuur is in gesprek geweest met Bulte Nijs en is gezamenlijk de wens 
uitgesproken om de beheer commissie opnieuw leven in te blazen om zaken beter te 
structureren en te coördineren. De komende periode zal dit verder worden 
uitgewerkt.  

• Op 29 maart was de Himmeldei, gesteund vanuit de gemeente met materiaal en een 
aardigheidje voor iedereen die kwam helpen. Met dank aan de kinderen (en 
begeleiders) van de Klimbeam en Bogerman.  


