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Het was weer een druk, goed en gezellig jaar waarin veel is gebeurd. 
 
Allereerst is men druk bezig geweest met het Kimsterbos en is men een heel eind gekomen. Maar het 
is nog niet klaar en het broedseizoen kwam helaas al snel. In de vergadering hoort u daarover meer. 
Helaas moest de mooie kastanjeboom bij de brug wegens ziekte gekapt worden. De rotonde TOLHEK 
werd van beplanting voorzien. En het dorpshart werd weer van bloeiende plantenbakken voorzien. 
 
Ook is er een verkeersonderzoek geweest, alleen laat de uitslag helaas lang op zich wachten. 
En natuurlijk was er ook de Kimster Merke, waar van alles te doen was. De BBQ was een succes 
ondanks dat het weer zich niet van zijn beste kant liet zien. Helaas heeft het Merke bestuur ons laten 
weten dat zij er mee stoppen en er zal dus naar een nieuw bestuur gezocht moeten worden. Er is 
reeds met alle partijen vergaderd. 
 
En dan hadden we een familie dag voor de nazaten van Grutte Pier. Die kwamen overal vandaan. Er 
was veel te zien en te doen.  Het hele dorp was versierd. 
Daarna kwam de Peergroup met het vervolg op De Brân. Dit keer met het theaterstuk “Grutte Pier 
fan Kimswert”. Het hele dorp is druk bezig geweest om ook hier mee te helpen. Na vele 
vergaderingen, overleggen en oefenen was het dan eindelijk zover. 
Wat hebben we met zijn allen genoten van het spektakel stuk over Grutte Pier. 
Op een paar kleine buitjes na, welke gelukkig niet tijdens de voorstelling vielen, bleef het droog. 
De voorstellingen waren allemaal goed bezocht en de meeste bezoekers waren erg onder de indruk.  
En door de vele vrijwilligers die met veel plezier mee hielpen, konden we ook aan buitenstaanders 
laten zien hoe een klein dorp als Kimswerd groot kan zijn. 
Ook is er een Kaarttet gemaakt, waarop vele oude foto`s van het dorp, personen en huizen, die door 
de archiefcommissie allemaal bijeen gezocht zijn. Wij bedanken deze dan ook hiervoor. Ze zijn nog 
volop te koop, ook in het MFC. 
 
Ook werd door gemeente SWF een ligplaatsregeling ingesteld die per 1 januari 2017 is ingegaan voor 
boten (maximaal 10 meter). Aan beide kanten van het dorp. Men kan zich aanmelden en dan krijgt je 
een huurovereenkomst, en na betaling van ligplaatsgeld krijgt men een sticker die op de boot geplakt 
moet worden. De kosten zijn € 16,00 per meter per kalenderjaar. De gehele walbeschoeiing op de 
Dijksterbuursterlaan is vervangen.  
 
Ook is een groep bezig, om een buiten kaatsmuur te kunnen plaatsen zodat er buiten toernooien 
georganiseerd kunnen worden. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd en de vergunning is verleend. 
 
Door een reorganisatie binnen in het gebiedsteam hebben we helaas afscheid genomen van onze 
dorpscoördinator Jan Leijstra. We heten dan ook onze nieuwe coördinator Theo Bouma van harte 
welkom en we hopen dat de goede en prettige samenwerking voortgezet wordt. 
 
 


