
Jûn fan de Koemarkt
Het is al weer een hele tijd geleden dat we op 4 juni 
de opening hebben gevierd van de herinrichting 
van de Koemarkt.  
 
Het kinderprogramma, de muziek en aan het eind 
van de avond de DJ maakten deze avond ook 
dankzij het fantastische weer tot een geweldig 
feest. Een waardige opening van het centrum, de 
onthulling van het Grienpaviljoen en een prachtig 
afscheid voor Tjeerd de Walle. 
 
Alle vrijwilligers, de HAB, MEI en niet te vergeten de 
artiesten en Tourproducties en Young and Leisure 
nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Grienpaviljoen
In tegenstelling tot wat wij in het juninummer 
meedeelden, is het toch gelukt om het Grienpavil-
joen geplaatst te krijgen voor de Jûn fan de Koe-
markt. Met man en macht is er keihard aan gewerkt 
om dit te realiseren. De inzet van iedereen, die 
hieraan een bijdrage heeft geleverd, waarderen wij 
zeer! 

Nu staat het paviljoen, een cadeau aan alle inwon-
ers, er prachtig bij. De bonen hangen al bij bosjes 
aan de ranken en de druiventrossen groeien elke 
dag meer.
 
Dorpsbelangen blijft verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Het zou fijn zijn als een groepje inwon-
ers bij toerbeurt hierbij wil helpen. Het gaat mees-
tal om water geven. Wie dit wat lijkt, kan ons bellen 
of mailen.  
 
Ook zijn we nog in gesprek met de gemeente over 
de plaatsing van een afvalbak.   
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Boekenmarkt 22 augustus
Bij het verschijnen van dit Doarpskompas is de 
opening van de Schierstins en boekenmarkt al 
weer achter de rug. Op het moment van schrijven 
van deze kopij is Dorpsbelangen van plan ook een 
kraam te bemannen tijdens de boekenmarkt. Wij 
willen inwoners ontmoeten en vertellen waar we 
zoal mee bezig zijn en wat het belang is van een 
dorpsbelangenvereniging. Daarnaast gaan we 
dorpsvlaggen verkopen en er is een quiz met vra-
gen over Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, waarmee 
een mooie prijs te winnen valt. Ook de dvd over de 
opening van de Koemarkt willen we vertonen. 

Opening Centrale As
Op steeds meer plekken duiken de bouwwerken 
van de Centrale As (CA) op. Het werk schiet op en 
men denkt al aan activiteiten rond een feestelijke 
opening.  
 
Er komt o.a. een cultureel evenement. In dat kader 
is aan alle dorpen langs de CA gevraagd een maxi-
maal 20 minuten durend project te bedenken. De 
uitvoering zal plaatsvinden op een mooie plek in 
de omgeving. De vijf leukste inzendingen worden 
uitgekozen. Tijdens de opening, juni of september 
2016, kan er een busrit ‘Reizen over de Centrale As’ 
worden gemaakt met een bezoek aan de vijf cul-
turele projecten.  
 
Wij hebben gebrainstormd met een klein groepje 
en ons idee stellen we voor tijdens een brainstorm-
bijeenkomst met de mensen van de CA en andere 
dorpsbelangen op 31 augustus. Wie weet, valt ons 
idee in de smaak en kunnen we het verder uit gaan 
werken. Wordt vervolgd. 

Vereniging van Dorpsbelangen 
  Veenwouden/Veenwoudsterwal eo. 
Secretariaat 
  G.M. Bilstra-van der Vecht 
  Koene Parmentierloane 1 
  9269 VP Feanwâlden 
  tel. 0511-473080 
  dorpsbelangenff@gmail.com 
 
Volg ons op twitter, internet en facebook: 
  @dorpsbelangenff 
  www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl 
  www.facebook.com/FeanwaldenFoarut

word ook lid 
Dorpsbelangen staat op de bres voor de leefbaarheid in Feanwâlden en  

Feanwâldsterwâl. Nog geen lid? Meld u dan nu aan via  
www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl of bij het secretariaat.


