
Jaarverslag redactie en beheercommissie dorpskrant Bulte Nijs  
over de periode april 2020 tot en met maart 2021  

 
 
Om maar direct met de deur in huis te vallen: Wij als redactie bestaande uit Tine Hekker – 
van Leeuwen, Dita Meijering – den Ouden, Wouter van der Molen en Lourens de Vries zijn er 
bijzonder trots op, dat we in de tijd van de pandemie Covid 19 en de daarmee gepaard 
gaande beperkende maatregelen erin zijn geslaagd de afgesproken 9 edities uit te brengen. 
De redactie is in deze verslagperiode eenmaal fysiek bij elkaar geweest in het Oldeferd 
Ontmoetingspark met inachtneming van de inmiddels welbekende 1,5 meter afstand en 
onder het genot van zelf meegebrachte koffie en thee en wat lekkers.  De redactie heeft 
voor de totstandkoming van de overige 8 edities gebruik gemaakt van een opgerichte 
whatsapp groep Bulte Nijs en mail. Met behulp van  van internet en beeldtelefoon zijn de 
noodzakelijke contacten met opmaker Ronald Dijkstra van Deco Reclamewerk in Bolsward 
contactloos verlopen.  
 
Met deze manier van werken werd bovendien voorkomen, dat de redactie door de 
verhuizing van Deco Reclamewerk van Koudum naar Bolsward gedwongen werd te reizen. 
Uit een begin dit jaar gehouden evaluatiegesprek met Ronald is de conclusie getrokken, dat 
het gehele proces van opmaak tot drukken van Bulte Nijs naar volle tevredenheid van beide 
partijen verloopt. Ook wat betreft de tijd, die alle betrokkenen iedere keer in onze 
dorpskrant steken is geen wanklank te horen. Het enige dat wel geconstateerd kan worden 
is dat door het ontbreken van fysiek vergaderen diverse onderwerpen nog op afhandeling 
wachten. Onderwerpen die het nodige overleg vragen, waarbij vooral mondeling 
communiceren de voorkeur heeft boven mail en whatsapp. Onderwerpen waarover ook de 
beheercommissie zijn gedachten moet laten gaan. Uit deze opmerking kunt u trouwens al de 
conclusie trekken dat deze commissie, bestaande uit 2 bestuursleden van Dorpsbelangen 
Nienke Dijkstra (opvolger van Bas Oosterbaan) en Ria Bootsma en 2 redactieleden Dita 
Meijering-den Ouden en Lourens de Vries, tijdens deze verslagperiode niet bij elkaar zijn 
geweest. En ondanks dat is alles goed gekomen!  
 
De omvang van de 9 edities bestond twee keer uit 16 pagina’s, 4 meer dan de gebruikelijke 
12. Deze 4 extra pagina’s werden bekostigd uit extra advertentie opbrengsten.  Met deze 
extra pagina’s was de redactie in staat meer artikelen van passende foto’s te voorzien, 
waardoor een levendiger dorpskrant ontstond. Alleen tekst is immers ook niet alles.   We 
willen ook zien! De eerder aankondigde proef door een 12 pagina editie van 2 vaste  
advertentiepagina’s te voorzien (bladzijde 4 en 6) is dan ook zonder meer geslaagd te 
noemen. En heeft geen adverteerders gekost.  
 
En dat brengt ons bij onze advertentie acquisiteur Menno Fraterman. Menno verhuisde naar 
Leeuwarden, maar is zich ondanks deze verhuizing blijven inzetten om de uitgave van Bulte 
Nijs met behulp van lokale adverteerders mogelijk te maken. Een opvolger voor Menno  te 
vinden is nog niet gelukt. Tot zolang blijft hij zich inzetten…. 
 
Resteert nog de opmerking, dat Deco Reclamewerk de definitieve versie van iedere Bulte 
Nijs in PDF – formaat naar Dorpsbelangen Koudum mailt. Dorpsbelangen verzorgt zelf de 
doorzending naar abonnees ‘om utens’ en andere geïnteresseerden.  Dit geldt ook voor de 



papieren versie voor de postabonnees. Bulte Nijs wordt verspreid onder leden van 
Dorpsbelangen, die onze dorpskrant gratis ontvangen als onderdeel van hun lidmaatschap. 
Een los abonnement op Bulte Nijs is niet  mogelijk.  Om deze reden is sinds 1 januari 2021 de 
prijs van een los nummer verhoogd van € 1,75 naar € 2,00. De prijs van 9 losse nummers in 
een jaargang is hiermee hoger dan het lidmaatschap van Dorpsbelangen, dat € 16,50 per jaar 
bedraagt.  
 
Koudum, april 2021. 
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