
Jûn fan de Koemarkt
De voorbereidingen voor de officiële opening van de Koe-
markt zijn in volle gang. Het wordt een spetterend feest op 
donderdag 4 juni vanaf 17 uur, met optredens van Syb van 
der Ploeg, Elske de Wall, Rients Gratama en Femke de Walle. 
Zij worden begeleid door het Nederlands Politie Orkest. De 
avond begint voor de kinderen met de “Cool Kidsparty” en 
wordt afgesloten door DJ Syb. De toegang is gratis.

Jaarlijkse ledenvergadering
We mochten dit jaar veel dorpsbelangenleden en gemeente-
raadsleden uit Dantumadiel en Tytsjerksteradiel begroeten op 
onze jaarlijkse ledenvergadering.  
 
De vergadering begon met het huldigen van 13 Friese, Dis-
tricts en Nederlandse kampioenen uit onze dorpen. Op onze 
website bij ‘Foto’s’ zijn alle kampioenen te bewonderen.  
 
Na het huishoudelijk gedeelte werd de Wrotterspriis uit-
gereikt aan Rein Vellinga. Vellinga heeft de prijs meer dan ver-
diend, gezien het vele werk dat hij jarenlang vrijwillig heeft 
verricht en nog steeds doet voor verschillende verenigingen. 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen is weer compleet en bestaat 
uit:
* Mathilde Hommes, voorzitter
* Roeli van Til, vice-voorzitter
* Gon Bilstra, secretaris
* Roelie van Dellen, penningmeester
* Auke van der Mark, lid, vertegenwoordigt Feanwâldsterwâl
* Jouke de Vries, lid
* Arthur Bosloper, lid
* Lolke de Vries, lid, vertegenwoordigt Feanwâldsterwâl
* Ina Stadman, lid.

Contributie
De automatische incasso van de contributie 2015 voor leden 
die een machtiging hebben afgegeven, zal op of rond 10 mei 
worden afgeschreven. 
 
Leden die een nota hebben ontvangen en nog niet hebben 
betaald, kunnen het bedrag tot 10 mei overmaken. Mocht het 
bedrag op 10 mei niet binnen zijn, dan wordt het opgehaald 
en wordt een kleine extra vergoeding berekend voor het 
extra werk.

mei 2015

Herdenking
Op 4 mei wordt in Dantumadiel een rondrit gehouden langs 
de herdenkingsmonumenten, omdat het dit jaar de zeven-
tigste dodenherdenking is. Om 15.30 uur wordt het monu-
ment in Feanwâlden aan de Spoarloane aangedaan, waar een 
ongeveer 10 minuten durende plechtigheid wordt gehouden. 
Jouke de Vries, bestuurslid van Dorpsbelangen, zal een tekst 
voorlezen over de omgekomen verzetsman Tjalling Talma uit 
Feanwâldsterwâl. Tot slot draagt Romkje Bosma een gedicht 
voor. 

Diverse ontwikkelingen
De kermis komt terug in het centrum van Feanwâlden! Deze 
wens leefde al jaren bij de inwoners. In tegenstelling tot 
wat velen veronderstellen, is ook de HAB blij met deze ont-
wikkeling. Men is al in overleg met de kermisexploitanten over 
waar wat het best kan staan. De kermis is van 17 t/m 20 juni.

Door een misverstand is Dorpsbelangen niet uitgenodigd voor 
de eindpresentatie van het voorstel voor de inrichting van het 
stationsgebied in verband met het project “Kansen In Kernen”. 
Betrokken ambtenaren van de gemeente en de provincie heb-
ben de presentatie op een andere dag alsnog gegeven aan 
een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen. Over de plannen 
is Dorpsbelangen enthousiast.

Projectbureau Centrale As praat Dorpsbelangen op 16 april 
bij over de stand van zaken en zal ook vragen wat er speelt in 
onze dorpen. Eveneens is Dorpsbelangen uitgenodigd voor 
een bespreking met wethouder Roelof Bos over de toekomst 
van het fietstunneltje in de Boppewei.

Werkgroep ‘Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden’ (TOF) is blij 
met de reacties die zijn gekomen naar aanleiding van het stuk 
in het aprilnummer  over de op te zetten BurenHulpDienst. 
Meedoen kan nog steeds. Zie voor meer informatie elders in 
dit blad.

Met de gemeente is overleg gevoerd over de Oud en Nieuw-
viering. Dorpsbelangen heeft voor het organiseren van een 
festiviteit voor de jeugd samenwerking gezocht en gevonden 
bij MEI. We proberen iets voor de jeugd te organiseren rond 
de jaarwisseling. Mochten er jongeren (en/of hun ouders) zijn 
die hieraan mee willen werken? Meld je aan bij het secretariaat 
van Dorpsbelangen.

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.


