
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
Op 18 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. 
   huldiging
Zoals gebruikelijk begon de bijeenkomst met het hul-
digen van de Nederlandse en Friese kampioenen die in 
onze dorpen wonen. Dit jaar zijn het er 15. Naast judo-, 
turn- en acrogymnastiekkampioenen,  konden we dit 
jaar ook twee Nederlandse kampioenen minibridge in 
het zonnetje zetten. Op onze website zijn foto’s van de 
kampioenen te bewonderen.
   bestuurswisseling
Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest is er afscheid 
genomen van penningmeester Roelie van Dellen en van 
Auke van der Mark, vertegenwoordiger van Feanwâldster-
wâl. Als nieuwe bestuursleden konden we Griet Dantuma 
(lid) en Aije Klaren (penningmeester) verwelkomen.  
Er is nog een vacature voor een vertegenwoordiger van 
Feanwâldsterwâl. Voor wie interesse heeft: U kunt zich 
nog aanmelden!
   contributie
De vergadering ging akkoord met het voorstel van het 
bestuur om € 1,50 administratiekosten in rekening te 
brengen bij leden die niet per incasso betalen.
   nieuwe rol
Het voorgenomen beleid voor 2016 is met de aanwezige 
leden besproken. De maatschappij verandert in rap tem-
po. De individualisering heeft zijn intrede gedaan,evenals 
de burgerparticipatie. Daar moeten verenigingen zich 
aan aanpassen. Dorpsbelangen wil het accent de komen-
de jaren geleidelijk verschuiven van zelf initiatieven 
nemen en uitvoeren naar het coördineren en verbinden 
van groeperingen, verenigingen enz. binnen de dorpen. 
Voordeel hiervan is dat als een groepering vanuit de 
inwoners met een plan komt, er direct draagvlak is en het 
makkelijker is mensen te vinden die de kar willen en kun-
nen trekken. 
   presentaties
Na afloop van het huishoudelijke deel zijn er twee pre-
sentaties gehouden, die een kijkje geven in de plannen 
van de gebiedsontwikkeling rond de Centrale As en in het 
project Kansen in Kernen met betrekking tot het stations-
gebied (Transferium) in Feanwâlden. De Centrale As gaat 
na de zomer open, maar de uitvoering van deze plannen 
loopt nog wel een paar jaar door.
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Grienpaviljoen
Op moment van schrijven van dit stuk zijn we druk bezig 
met de voorbereiding van de feestelijke terugplaatsing van 
de banken met teksten van Theun de Vries in het Grien-
paviljoen. Dit vindt plaats op 26 april om 14 uur. Douwe 
Kootstra van het Theun de Vriesgenootschap zal teksten 
van de Feanwâldster schrijver voordragen. Diverse cul-
turele instellingen in ons dorp, kunstenaar Merijn Vrij en 
(natuurlijk) de dr. Theun de Vriesskoalle zijn uitgenodigd 
om dit bij te wonen.

Dorpsvlaggen
De tijd komt er aan dat de dorpsvlag weer uitgehangen 
kan worden. Het is leuk als iedereen, die een vlag heeft, 
deze uithangt bij feestelijke dorpsgelegenheden, zoals de 
Kuier Klavertocht op 11 mei, de boekenmarkt, de Loden 
Helrun, het dorpsfeest, enz. Het staat feestelijk en laat zien 
dat er ergens iets te doen is. Nog geen vlag? Ze zijn voor 
€ 3,00 te koop bij “Het Vergeet-Mij-Nietje”.

Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden (TOF)
Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen waar 
de werkgroep mee aan de gang moet. De lopende zaken 
lopen. Als er wel nieuwe ontwikkelingen komen, wordt 
TOF weer actief. Voor vragen en opmerkingen is Dorpsbe-
langen het contactadres.

Diverse ontwikkelingen
- Een impressie van de herdenking van de Tweede Wereld-
oorlog bij de Spoorloane op 7 april staat op onze website.
- Inmiddels is bij het Dûke Lûk ook een AED geplaatst die 
24 uur beschikbaar is. De gemeenten Tytsjerksteradiel en 
Dantumadiel hebben samen de aanschaf gefinancierd. 
Verderop in dit nummer is er meer over te lezen.
- De gemeente Dantumadiel heeft voor 21 april alle sport-
verenigingen en dorpsbelangverenigingen  uitgenodigd 
voor een bespreking van de herziene sportnotitie. Er gaat 
veel op sport bezuinigd worden. Het ziet ernaar uit dat of 
de sporthal in Feanwâlden of de hal in De Westereen op 
korte termijn zal moeten sluiten. Dorpsbelangen wil er 
alles aan doen om de Hoantserid voor Feanwâlden te be-
houden. Dit kan echter niet zonder een goede samenwerk-
ing en in eensgezindheid met al onze sportverenigingen 
en hun achterban. De komende tijd gaan we daarmee aan 
de slag.

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
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