
Jaarverslag dorpskrant Bulte Nijs 2022 

Een verslagjaar zonder beperkende coronamaatregelen betekende voor de redactie van Bulte Nijs, 

dat er weer vergaderd kon worden in ons dorpshuis.  Zo’n vergadering vindt altijd plaats omstreeks 

de 16e van iedere maand. Aansluitend volgt een met de beheercommissie afgestemd proces met als 

sluitstuk, dat de gedrukte exemplaren bij de hoofdbezorger worden afgeleverd.  Zij verdeelt de 

dorpskrant weer over de wijken, waarna de bezorging in de brievenbus op dezelfde dag plaatsvindt. 

Dit kan van maand tot maand verschillen. Een proces, dat naar volle tevredenheid is verlopen. Een 

compliment is op zijn plaats voor alle vrijwilligers, die geheel belangeloos bij weer en wind het BN - 

netje in de brievenbus van de leden van Dorpsbelangen deponeren. En dit 9 x per jaar. Bulte Nijs 

verschijnt namelijk niet in januari, augustus en september.  

De redactie bestond in 2022 uit Tine Hekker – van Leeuwen, Dita Meijering – den Ouden, Wouter van 

der Molen en Lourens de Vries. Tijdens een boottocht in augustus rondom Koudum, met aan het roer 

haar man Rob, nam Dita afscheid van de redactie. In de BN – editie van juli 2022 werd het afscheid 

van Dita al aangekondigd met de noodkreet wie Dita zou willen opvolgen. Verwoede pogingen van de 

redactie zelf waren namelijk op niets uitgelopen. Dita had echter nog wel de moeite genomen om 

een volgens haar geschikte kandidate naar voren te schuiven te weten Ans Backs. Na een 

persoonlijke kennismaking in de redactievergadering van september bleek naderhand, dat 

wederzijds de neuzen niet dezelfde kant op wezen. Vervolgens is contact gezocht met Jentsje Fekkes, 

die al eerder had aangegeven wel iets te voelen voor de redactie, maar hier nog geen tijd voor vrij 

kon maken. Na een paar redactievergaderingen te hebben bijgewoond viel voor hem echter ook het 

doek, hij had zich verkeken op het tijdsaspect. Hij was echter wel bereid de door hem bedachte vaste 

rubriek Romke en Rinske te verzorgen. De tekeningen en tekst zijn van zijn hand.  

Hiermee komen we bij het volgende. De redactie bestaat op het moment van schrijven van dit 

verslag nog steeds uit 3 leden. We vinden dit te weinig, maar “de redding” is, dat Bulte Nijs steeds 

meer vaste inzenders kent. Een van hen is Jelle van der Meulen, die ook redactioneel is betrokken bij 

koudum.nl.  Hys op de voorpagina, persberichten worden ook zoveel mogelijk geplaatst, het bestuur 

van Dorpsbelangen heeft een vaste rubriek, de agenda van de Klink is weer volop aanwezig. En 

natuurlijk blijven de redactieleden productie leveren. Al met al slagen we er nog steeds in een 

volwaardige dorpskrant samen te stellen. Desalniettemin gaan de pogingen om de redactie uit te 

breiden ook in 2023 gewoon door. 

Wat in dit jaarverslag niet onvermeld mag blijven is, dat met het verdwijnen van Dita ook de 

verzorging van de correctie van copy in andere handen is overgegaan. Deze taak wordt nu uitgevoerd 

door Kim en Britt Haytema.  

De naam van de beheercommissie is ook genoemd. Deze commissie bestaat uit 4 leden: 2 

bestuursleden van DBK en 2 redactieleden.  Deze commissie heeft als taak te waarborgen, dat de 

leden van dorpsbelangen  9 x per jaar een Bulte Nijs ontvangen.  De commissie kwam in dit 

verslagjaar tweemaal bijeen. De samenstelling van deze commissie bestaat uit Ria Bootsma, Saskia 

Faber, Wouter van der Molen en Lourens de Vries. In de beheercommissie is o.a. aan de orde 

geweest welke betekenis een papieren dorpskrant kan hebben, die maandelijks verschijnt richting de 

achterban.  

Koudum, februari 2023. 

Redactie Bulte Nijs: Tine Hekker -van Leeuwen, Wouter van der Molen en Lourens de Vries 

Beheercommissie Bulte Nijs: Ria Bootsma, Saskia Faber, Wouter van der Molen en Lourens de Vries 


