
Foarút oer de as mei..........de pASsant 
Het culturele evenement ter gelegenheid van de opening  
van de Centrale As waarover wij in het septembernummer 
schreven, heeft bovenstaande naam gekregen. Op 31 augus-
tus is de eerste brainstorm geweest met de dorpsbelangen-
verenigingen langs het noordelijke deel van de Centrale As. 
Op 5 oktober was de tweede bijeenkomst en zijn de ideeën 
en locaties van de dorpen verder besproken. Wij hebben 
contact gezocht met toneelvereniging Vriendenkring en zijn 
in bespreking of het idee haalbaar is. Op 4 november vindt 
de definitieve keuze plaats welke projecten en welke locaties 
opgenomen worden in de route.  
 
De rode draad van de maximaal 20 minuten durende voor-
stellingen zijn:
– Reizen door de tijd
– Handelsroutes over water en weg
– Verleden en heden
– Geschiedenis. Mythe
De (bus)reizen zullen plaatsvinden van 4 tot en met 16 juli 
2016.
We hopen in het volgende nummer van Doarpskompas nog 
meer te kunnen vertellen.

Nieuws van de werkgroep TOF
BurenHulpDienst: Het is al weer enige tijd geleden dat de 
bijeenkomst voor mensen die hebben aangeboden diensten 
te willen verlenen, is gehouden. Dat betekent niet dat er niets 
gedaan is. Een aantal vrijwilligers zijn al geregistreerd. Op het 
moment dat Doarpskompas bij u in de bus valt, zijn degenen, 
die wel een formulier hebben ingeleverd maar niet in de gele-
genheid waren de bijeenkomst te bezoeken, geïnformeerd.  
Aanmelden als vrijwilliger kan nog steeds!
 
Wat we merken, is dat mensen het moeilijk vinden om hulp te 
vragen. De BurenHulpDienst is er ook voor mantelzorgers die 
eens even ontlast willen worden. Stap over de drempel heen 
en geef het aan als u/je hulp nodig bent.
 
Zowel voor hulpvragen als voor het opgeven als vrijwilliger 
kunt u bellen met Stichting Welzijn Het Bolwerk (0519 
292223). 
Folders over de BurenHulpDienst liggen op verschillende 
plaatsen in Feanwâlden, bijvoorbeeld in de Mienskip en bij 
huisartsenpraktijk De Wilgen.
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Diverse ontwikkelingen

Koemarkt
Het centrum van ons dorp is vanuit de historie en in de volks-
mond bekend als ‘Koemarkt’. Dit  is nu niet meer alleen de 
naam van het winkelcentrum, maar ook de officiële naam van 
het plein tussen de winkels. Het college van B en W van Dantu-
madiel heeft hierover op 15 september een besluit genomen. 
De bebording zal op korte termijn worden aangebracht, zodat 
de vindbaarheid en bereikbaarheid kan worden gewaarborgd. 

Sport in Dantumadiel
Op 28 september is er een bijeenkomst geweest met besturen 
van sportverenigingen en Dorpsbelangen uit Feanwâlden met 
wethouder Peterson. Deze avond is gesproken over de visie 
en beleidsuitgangspunten betreffende de sport met als doel 
te komen tot een gedragen sportvisie voor de komende jaren. 
De sportnota ‘Dantumadiel in beweging’ wordt naar aanleiding 
van de bijeenkomsten, die ook met de andere dorpen uit de 
gemeente zijn gehouden, aangepast. 

Project Atlas van Noordoost Fryslân 
Dorpsbelangen is op 23 september aanwezig geweest bij de 
eindpresentatie van het project Atlas van Noordoost Frys-
lân. Het afgelopen jaar is er samen met schoolbesturen en 
locatiedirecteuren, zorgbestuurders en cliëntenraden, over-
heden, woningcorporaties, dorpsbelangen, bestuurders van 
sportverenigingen etc. gekeken hoe er voor de toekomst (tot 
2030) van Noordoost Fryslân een goede balans gevonden kan 
worden in de voorzieningen.  
 
De bevolking neemt af, er komen meer ouderen en minder 
jongeren. Wat betekent dat voor allerlei voorzieningen op het 
gebied van wonen, onderwijs, sport, zorg en welzijn? Goede 
voorzieningen overal dichtbij zullen niet meer mogelijk zijn. 
Met elkaar zullen er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij 
kwaliteit, financiën en bereikbaarheid een grote rol gaan spe-
len. Meer weten? Kijk op dwaande.nl

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.

adreswijzigingen 
Bent u lid en gaat u verhuizen? Geef dan uw nieuwe  
adres aan ons door via de site of bij het secretariaat.  


