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Bij het door lezen van de notulen van het afgelopen jaar, merken we dat er heel wat gedaan of 
gebeurd is. Diverse projecten zijn goed bezig en er zijn vele zaken afgehandeld. 
Zo is er door de WOK op diverse plaatsen bloemen gezaaid, plantjes die geplant waren hebben door 
het soms te warme en droge weer helaas erg moeilijk gehad. 
 
Dan de uitslag van het verkeersonderzoek, daar is uit gebleken dat er niets is veranderd ten op zichte 
van het vorige onderzoek. Het is moeilijk handhaven omdat de weg niet als zodanig is in gericht voor 
de 30km zone. Er zal wel naar gekeken worden of hier en daar nog wat extra aanpassing c.q. 
verhogingen kunnen worden aangelegd. Het is wachten tot het groot onderhoud in verband met 
budget. Mogelijk dat bij de Sûdterp een aanpassing komt als proef opstelling met een onderzoek 
erbij om dit dan te kunnen vergelijken met het vorige. 
 
Dan het schoolgebouw dat eerst werd te koop aangeboden voor de dorpelingen, er waren een paar 
gegadigden maar helaas is dat  niet gelukt omdat er geen plan bij zat wat er voor de gemeente 
genoeg uitstak, het wordt nu openbaar verkocht. Het Kimsterbos schiet al aardig op en vele zaken 
zijn gedaan. De paden en de plateau`s  moet nog wel gevlakt en aangevuld worden en er komen nog 
fruitbomen en fruitstruiken. Het  stuk bos was vroeger een fruittuin/boomgaard en men wil dit voor 
een klein gedeelte weer in ere herstellen. 
 
Ook gaat het Kaatsmuurproject erg goed zo is er subsidie aangevraagd en deze is inmiddels al 
grotendeels binnen. DB heeft een bijdrage aangevraagd via NLDOET bij het Oranjefonds om de bosjes 
bij de ijsbaan en de houtwal aan te pakken. 
Over al in het dorp hangen gekleurde stickers; deze zijn bedoeld voor het wandelpadennet die dan 
op elkaar aansluiten. Er hangen bij de in-uitgang van het dorp bordjes met Watt app preventie.  
Er zijn ondertussen een aantal Whatsapp groepen hier en daar.  
 
Het graf van Jan Timmer is vakkundig opgeknapt door Jan Vonk en staat er mooi bij. Giften hiervoor 
kwamen van Laurentius en Stichting tot nut. 
De contributie lijst is redelijk up to date en er zijn een paar nieuwe leden bij gekomen, Hij ligt op tafel 
met de laatste stand van zaken en is tevens de presentielijst. 
 
Op zaterdag 23 september 2017 is een emmertje water dat uit de put gehaald werd, achter de kerk 
van Kimswerd met de boot naar Medemblik gebracht om daar het brandje te blussen als teken van   
‘’ De Verzoening’’. In december 2017 kwam  het derde deel over Grutte Pier “De Bezinning”. 
Dit werd opgevoerd in Kimswerd ( de Kerk), Medemblik (kasteel Radbout), Sneek ( Martinikerk) en 
weer terug naar Kimswerd vanwege de grote belangstelling. Het  stuk over Grutte Pier werd om 
gezet naar de huidige tijd, het werd een mooie afsluiting van de drieluik, 6 april is de eerste reünie 
avond in Piers’Stee. 
 
Door weinig belangstelling voor de cursus EHBO en het leren te gebruiken van de AED is deze niet 
door gegaan. En gemiste kans voor wie het wil leren om daar mee om te gaan, misschien later 
nogmaals proberen. Met de gemeente SWF zijn we bezig om een strooi kist te krijgen in ons dorp, 
wel reactie maar  nog geen actie, ook hier wordt aan gewerkt. 
 
Tenslotte zijn wij als dorpsbelang op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zijn op zoek naar een 
nieuw algemeen bestuurslid en een secretaris. U kunt zich aanmelden of informatie inwinnen bij het 
huidige bestuur. 


