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Na een corona jaar 2020 maakten we ons op voor een jaar waarin we in 2021 hopelijk terug 

konden naar normaal. De werkelijkheid bleek wat weerbarstiger, maar toch hebben we wat 

activiteiten kunnen ontplooien in 2021. Vanuit het ondernemersfonds is er een hakselaar 

gerealiseerd. Voor iedereen uit het dorp tegen een kleine vergoeding voor de brandstof te 

gebruiken voor het hakselen van tuinafval. Ook zijn er wat banken voor diverse plekken in 

het dorp besteld en plannen gemaakt voor het vervangen van de glazen bushaltes op de 

Greate Pierwei voor een leugenbank. Kryst in Kimswerd kon helaas wederom geen doorgang 

vinden maar de Snert werd door de liefhebbers zeer gewaardeerd en een leuke opbrengst is 

naar het energiefonds van het MFC gegaan. 

Het project over de herinrichting van de wegen heeft het hele jaar doorgelopen met diverse 

bijeenkomsten van de werkgroepen, en overleggen met de verantwoordelijke partijen bij de 

gemeente. Dit alles wordt nog altijd tot een eindvoorstel verwerkt, al zijn de eerste 

werkzaamheden aan het verleggen van leidingen en kabels in de grond reeds van start 

gegaan op de Harlingerweg. 

In maart werd het dorp opgeschrikt door een onverlaat die in het bos alle kabouters heeft 

vernield. Na aandacht in de lokale maar ook landelijke media kwam er een inzamelingsactie 

op gang, die er voor zorgen dat kabouters uit het hele land verhuisden naar een nieuwe 

woonplaats in het Kimsterbos. In mei is er ook weer een herdenking met kranslegging en 

bloemstukken georganiseerd bij de monumenten en graven van oorlogsslachtoffers in het 

dorp. 

Dorpsbelangen Kimswerd is ingestapt bij een combinatie van 3 dorpen die zich inzetten voor 

het in standhouden van de vleermuispopulatie. In samenwerking met gemeente en diverse 

instanties wordt gewerkt aan verbetering van de leefomstandigheden voor deze dieren. 

Doel is om dit te bereiken door het aanplanten van meer groen en het inzaaien van planten 

en bloemen die een aantrekkende werking hebben op insecten waardoor de vleermuizen 

een betere kans van overleven krijgen, uiteindelijk zal een verbetering van het milieu voor 

deze dieren ook een verbetering voor de mens gaan betekenen. Samen met Tjerkwerd en 

Burgwerd wordt deze actie opgestart onder de noemer '' Tichterby de natuer''. Daarnaast is 

het project Gouden land ook beloond met een flinke pot subsidies die in de 5 meewerkende 

dorpen, Pingjum, Witmarsum, Arum, Kimswerd en Zurich voor hele mooie projecten 

gebruikt worden. Hier werken Sjoukje Tijssen (Friestyle) en Jan Galema aan. 

Voor de verlichting van de ijsbaan en het parkeerterrein is door de ijsclub aan 

dorpsbelangen gevraagd om een financiële bijdrage. Mede doordat er door corona weinig 

activiteiten gerealiseerd konden worden was er voldoende reserve in kas om hieraan bij te 

dragen.  

 



De Merke moest wederom in aangepaste vorm plaatsvinden. Dit jaar op de zaterdag met 

diverse activiteiten voor jong en oud, inclusief een kabouterfeest waarbij het kabouterbos 

ook feestelijk is heropend. De dag werd afgesloten met een pubquiz en muziek van Sander 

Metz. Op zondag kon er een hoofdklasse kaatswedstrijd georganiseerd, nadat eerst de jeugd 

heeft kunnen muurkaatsen op de kaatsmuur. De zondag werd afgesloten met muziek van 

Sipke de Boer. 

In het najaar heeft er weer een schouw met de gemeente plaatsgevonden. Hierbij lag de 

nadruk op wederom de herinrichting waarbij de plannen steeds meer vorm krijgen. Ook 

heeft de gemeente werk gemaakt van het vervangen van de walbeschoeiing aan de 

duivengracht. Iets dat landelijk is opgepikt omdat Andre van Duin samen met Janny van der 

Heijden vastliep tijdens de opnames van het programma Denkend aan Holland waarbij hij 

de elfstedenroute wilde varen. Na opvang in de herberg kon het geregeld worden dat het 

ponton met kraan ruimte kon maken, zodat het millimeterwerk werd, maar de vaartocht 

wel voortgezet kon worden. 

In het kader van 10 jaar Súdwest Fryslân was door de gemeente een bijeenkomst 

georganiseerd welke door corona en gebrek aan aanmeldingen geannuleerd werd. Wel had 

de gemeente een zak bloembollen klaarliggen die door de WAP gretig in ontvangst zijn 

genomen en op diverse plekken in het dorp in de grond zijn gegaan. Hopelijk zien we daar 

dit voorjaar het resultaat van. 

De uit het ondernemersfonds bestelde AED is afgelopen jaar opgehangen buiten achter het 

hotel, een 2e lampjeskerstboom heeft ook gestaan voor het MFC en de banken werden 

gemaakt en zijn net afgeleverd. 

 

 

 


