
april 2015 

Vereniging van Dorpsbelangen
  Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. 
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.

Jaarlijkse ledenvergadering
De vergadering is op maandag 30 maart a.s. om 20 uur in de 
Mienskip. De vergaderstukken kunnen worden gedownload 
op onze website www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl op de 
pagina “ledenvergadering”. Tijdens de vergadering zijn een 
aantal geprinte vergaderstukken (agenda, notulen 2014 en 
financieel verslag) beschikbaar.
Inmiddels heeft het bestuur Ina Stadman bereid gevonden als 
kandidaat bestuurslid voor de vacature die is ontstaan door 
tussentijds aftreden van Wies Venema.

Contributie 2015
De leden die geen automatische incasso hebben afgegeven, 
hebben in maart een nota ontvangen om de contributie  
(€ 5,00) over te maken. Wilt u nog een automatische incasso 
afgeven? Dan kan dat nog steeds geregeld worden via  
www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl. Wij zouden graag willen 
dat u dat doet, het scheelt onze penningmeester en haar hulp 
ontzettend veel tijd.

Adreswijzigingen
Wilt u adreswijzigingen doorgeven aan het secretariaat? Dit 
kan ook via de website op de pagina “lidmaatschap”.

E-mail adressenbestand
Regelmatig wordt aan onze vereniging gevraagd naar onze 
mening over bepaalde zaken. Dit komt uit allerlei hoeken 
maar vaak van de gemeente. Nu hebben wij als individuele 
bestuursleden meestal best een mening. We vragen ons 
echter ook af of die mening een redelijke afspiegeling is van 
de mening van de inwoners. Daarom hebben we bedacht een 
adressenbestand te maken van leden die met ons mee wil-
len denken.  Als we een vraag krijgen, mailen we die naar de 
inwoners die dit hebben aangegeven. Op die manier kunnen 
leden gedurende het hele jaar actief zijn en niet alleen op de 
ledenvergadering hun zegje doen. 
Mocht u opgenomen willen worden in dit mailbestand, mailt 
u dit dan naar ons secretariaat: dorpsbelangenff@gmail.com. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Project Bine&Bouwe
De interviewgroep heeft haar werkzaamheden beëindigd met 
een gezellig etentje op 6 maart. Het rapport dat de groep over 
het project heeft gemaakt, is te downloaden op de site van 

dorpsbelangen op de pagina “ledenvergadering”. De laatste ac-
tiviteit van de interviewgroep is de presentatie van de resultaten 
van de enquête op de ledenvergadering. Wytze Werkhoven geeft 
dan een power point-presentatie. Deze presentatie is eerder 
gegeven aan de gemeenteraad en aan de klankbordgroep. Er is 
dan ook gelegenheid om vragen te stellen over het rapport en 
over de presentatie.

Herdenking Tweede Wereldoorlog
De beide basisscholen, die het monument aan de Spoarloane 
hebben geadopteerd, houden daar op 14 april om 14.00 uur de 
jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Belangstel-
lenden zijn welkom.

Op 4 mei wordt in Dantumadiel een rondrit gehouden langs de 
herdenkingsmomenten. Het thema van de herdenking is: ‘Wie de 
ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Vrijheid 
geef je door.’ Om 15.30 uur wordt het monument in Feanwâlden 
bezocht, waar een ongeveer 10 minuten durende plechtigheid 
wordt gehouden. Een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen 
gaat mee met de rondrit. ’s Avonds vindt in Damwâld de jaar-
lijkse dodenherdenking plaats.

Diverse ontwikkelingen
Donderdag 5 maart j.l. heeft burgemeester Heldoorn het 
startsein gegeven voor het AED-project. Maar liefst 26 vrijwil-
ligers hebben aansluitend hun eerste praktijkles gehad. Mocht 
u zich ook nog aan willen sluiten, neem dan contact op met het 
secretariaat. Voor inlichtingen kunt u bellen met Arthur Bosloper 
(tel: 0511 473353).

De werkgroep Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden (TOF) vult 
maar liefst acht pagina’s in dit Doarpskompas over de op te 
zetten BurenHulpDienst. Daarnaast is de werkgroep weer in 
gesprek geweest met wethouder Bos. Een aantal werkgroep-
leden heeft deelgenomen aan een werkbijeenkomst van de 
Vangnetstichting (Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland) 
voor de formulering van een advies voor de beoogde overname-
kandidaat van Pasana ouderenzorg.

De voorbereidingen voor de feestelijke opening van het centrum 
vorderen gestaag. Als het een beetje meezit, dan kan op die dag 
het Kunstwerk ook onthuld worden.


