
Grienpaviljoen
Het Grienpaviljoen is een kunstwerk voor het dorp met 
de bedoeling gebruikt te worden. Je kunt er even zitten 
om van het mooie plein te genie-ten of even bij te klet-
sen met een kennis.  
 
Maar je kunt ook met bijvoorbeeld je buurtvereniging 
het paviljoen gebruiken voor een activiteit. Als je dit wilt 
doen, moet dit wel worden aangevraagd bij de Vereni-
ging van Dorpsbelangen.  
 
Wij willen graag weten wie wanneer gebruik wil maken 
van het Grienpaviljoen. Dit om te voorkomen dat twee 
gegadigden tegelijk iets plannen en om de werkgroep 
‘verzorging Grienpaviljoen’ op de hoogte te stellen. Die 
kan er dan met de verzorging van de planten rekening 
mee houden. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat 
het paviljoen en de planten geen schade krijgen, dat na 
gebruik alles netjes wordt opgeruimd en dat er geen 
rommel achterblijft. 
 
Aanvragen kan per mail (dorpsbelangenff@gmail.com) 
of per telefoon (0511-473080) bij het secretariaat van 
onze vereniging.

Quiz tijdens de Boekenmarkt 
De goede antwoorden van de quiz, die ingevuld kon 
worden in de kraam van Dorpsbelangen tijdens de 
boekenmarkt op 22 augustus, staan op onze website. 
 
Er zijn 59 vragenlijsten ingevuld. Niemand had alle 
vragen goed. Er waren vijf inzendingen, die slechts één 
fout hadden. Daaruit is de winnaar getrokken, die ver-
blijd wordt met een HAB-bon.  
 
De winnares is: mevrouw M. de Haan - Elings. Van harte 
gefeliciteerd! 

DVD
Van de Jûn fan de Koemarkt is een DVD gemaakt. Deze 
is voor € 10,- te bestellen bij het secretariaat. 
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Diverse ontwikkelingen
TOF
De werkgroep heeft een gesprek gehad over de oude-
renproblematiek in Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en 
omgeving met huisarts Broekman. Afgesproken is om, 
daar waar men kan, elkaar te steunen.  
 
Het doel is om lokaal de hele zorgketen te kunnen blijven 
bieden in de toekomst en aan te passen aan de wensen 
van de ‘nieuwe’ ouderen. 

Sporthal Hoantserid
Op 28 september is een bijeenkomst gepland over de 
visie en uitgangspunten van het sportbeleid van de ge-
meente Dantumadiel. Het voortbestaan van de sporthal 
is daar een belangrijk onderdeel van.  
 
Wethouder Peterson heeft Dorpsbelangen en de sport-
verenigingen uitgenodigd. Uiteraard is Dorpsbelangen 
breed vertegenwoordigd.

Koemarkt
Dorpsbelangen is met de gemeente in gesprek over de 
naamgeving van de Koemarkt. Nu is het de naam van het 
winkelcentrum, maar het is geen straatnaam en komt 
dus niet voor in navigatiesystemen. We willen graag dat 
dit wel gaat gebeuren, zodat hulpdiensten (112), als er 
gealarmeerd wordt, de Koemarkt snel kunnen vinden.  
 
De gemeente is aan het uitzoeken hoe dit gerealiseerd 
kan worden zonder adreswijziging van winkels en 
bewoners rond de Koemarkt. 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.

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


