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Toekomst Dorpsbelangen 

Op 8 mei heeft het bestuur van dorpsbelangen 
gebrainstormd met Doarpswurk over hoe we als 
vereniging kunnen inspelen op de veranderende 
samenleving. Door de tijd is het spel veranderd. 
Net als het bedrijfsleven, de overheid en het 
verenigingsleven is Dorpsbelangen op zoek 
naar wat zij in de toekomst kan blijven beteke-
nen, wat er van haar wordt verwacht en op wel-
ke wijze en met welke samenwerkingsvormen 
zij dit kan realiseren. Wat de avond in ieder ge-
val heeft opgeleverd is dat we nog enthousiaster 
zijn geworden, ideeën hebben gekregen en zin 
hebben in de toekomst. Binnenkort gaan jullie 
hier meer over horen want we willen graag dat 
enthousiaste dorpsgenoten met ons mee gaan 
doen.  

Jeugdsoos de Gleonkoppen 

Een groep gemotiveerde mensen is bezig met de 
oprichting van een jeugdsoos. Dorpsbelangen 
vindt het een reusachtig goed initiatief en steunt 
het dan ook van harte. Er is een gedegen         
projectplan geschreven. De doelgroep is de 12 t/m 
17 jarigen. Er zijn al meer dan 60 vrijwilligers die 
hebben toegezegd op de soosavonden een oog in 
het zeil te willen houden. Eindelijk is er zicht op 
een ontmoetingsplek voor de jeugd die zij al zo 
lange tijd node hebben moeten missen. De locatie 
is op dit moment nog even een struikelblok, maar 
daar wordt hard aan gewerkt. Volg ze op facebook 
( https://www.facebook.com/Gleonkoppen/)  en 
lees het artikel elders in dit blad. 

Dodenherdenking 4 mei in Damwâld 

Dit jaar was onze vereniging aan de beurt om 
namens de dorpsbelangenverenigingen in Dan-
tumadiel een deel van de officiële herdenking in 
te vullen. Onze bijdrage bestond uit een verhaal 
over vrede en vrijheid toen en nu door Romkje 
Bosma. Na haar inleiding interviewde Douwe 
Kootstra onze dorpsgenoot Shafik Hoshan uit 
Syrie, over zijn leven in oorlogsgebied,  zijn 
vlucht en het leven en de toekomst hier. 

Na de herdenkingsdienst volgde de kranslegging 
bij het monument aan de Haadwei. De krans van 
de dorpsbelangenverenigingen werd gelegd door 
Annelien Stavorinus en Elske Betten, leerlingen 
van de Theun de Vries Skoalle.   
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Grienpaviljoen 

De plek waar het Grienpaviljoen staat is van een projectontwikkelaar die ons toestemming heeft gegeven 
voor plaatsing van het paviljoen tot hij er gaat bouwen. Dat moment is waarschijnlijk binnenkort aangebro-
ken, dus het Grienpaviljoen moet verhuizen. Momenteel zijn we in overleg met de diverse betrokkenen om 
een nieuwe plek te vinden.  
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