Jaarverslag Dorpsbelangen Koudum

In 2019 zijn, met behulp van een aantal sponsoren en onze Mienskip, grootste stappen gemaakt in de
ontwikkeling van het Oldeferd Ontmoetingspark.
De bult waarop de glijbaan staat wordt steeds groener en de kinderen maken begin van het jaar,
ondanks de kou en de regen, alweer veel gebruik van het speelstrandje.
In het afgelopen jaar werden door de gemeente de schelpenpaden vernieuwd en de oude bruggen
vervangen door nieuwe, lagere, exemplaren. Het park was vanaf dat moment toegankelijk voor
rolstoelen en rollators.
In maart kregen de bospaden vorm, gefinancierd door de gemeentelijke en provinciale subsidie.
In maart 2019 werd tijdens NL Doet een Bijenwerkdag georganiseerd door de werkgroep, waarbij
nieuw bloemenmengsel gezaaid is langs de rondweg. Ook zijn er langs de bosranden een aantal
nieuwe struiken geplant.
Het bijenmengsel dat we bij het startsein in juni 2018 hebben gezaaid gaf in het voorjaar en de
zomer van 2019 een prachtige kleurexplosie.
Vlak voor de opening van het park waren de picknickbanken en de nieuwe toegangsborden klaar en
konden geplaatst worden. Van de opbrengst van de garage sale kon een groot deel van de
rekstokken bekostigd worden en werden deze ook geplaatst.
Op zaterdag 1 juni 2019 vierden we met dorpsbewoners, andere betrokkenen en genodigden de
opening van ons Oldeferd Ontmoetingspark met als thema “Beleef Ontdek & Ontmoet”. Wat was dat
een geslaagde dag!
In het najaar van 2019 is er van het resterende bedrag en een kleine financiële bijdrage van de
gemeente, nog een prachtig klimtoestel aangeschaft en geplaatst.
De werkgroep beraad zich over verdere ontwikkelingen in het park. Voor het nieuwe jaar staat het
plaatsten van een wilgentenen hut op het programma en er zal tijdens NL doet (maart 2020) een
kabouterpad worden aangelegd.
Ook heeft de werkgroep regelmatig contact met de gemeente over het meerjarenplan van het
Oldeferd Ontmoeting Park met betrekking tot de Flora en Fauna. Vanuit de gemeente ligt er een
prachtig plan hiervoor. Een van de actiepunten hieruit worden in 2020 gerealiseerd. We zijn erg blij
met deze prettige samenwerking.

Verder heeft de speeltuincommissie contact gezocht met de Anneke Walinga van de gemeente in
verband met gebreken van toestellen in de speeltuin op de Wjukslach. Actie hierin volgt in 2020.

Op naar een nieuw jaar vol ontdekkingen en ontmoetingen!
Speeltuincommissie en
Commissie Oldeferd Ontmoetingspark Koudum.

