
AED 24 uur beschikbaar 
Dorpsbelangen houdt zich al geruime tijd bezig met de 
AED’s in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl.  Een AED is 
een Automatische Externe Defibrillator die een circu-
latie in de bloedtoevoer weer op gang brengt na een 
hartritmestoornis.

Achterin elk nummer van Doarpskompas staat een 
kaartje met een aantal beschikbare apparaten. Deze 
AED’s kunnen gebruikt worden tijdens de openings-
uren van het gebouw of bedrijf. Wij als Dorpsbelangen 
vinden het belangrijk dat er ook 24 uur per dag een 
apparaat vrij toegankelijk beschikbaar is. Zo’n apparaat 
dient op een centrale plaats aanwezig te zijn. Dit voor-
jaar hebben wij aan de gemeente een plan voorgelegd, 
waarin is voorgesteld om bij het Dûke Lûk en op de Koe-
markt zo’n apparaat te plaatsen. Voorlopig is dit voorstel 
afgewezen. 

Inmiddels heeft Cees Dijkstra namens de HAB zelf een 
AED aan zijn gevel laten plaatsen, die 24 uur beschik-
baar is. Dit apparaat moet wel bediend kunnen worden. 
Daarom heeft Dorpsbelangen contact opgenomen 
met mensen van de EHBO-vereniging in het dorp. Ook 
is nodig dat de AED op de Koemarkt met een automa-
tische alarmering uitgerust wordt. Dit betekent dat men 
via de mobiele telefoon gealarmeerd kan worden. Er 
worden dan mensen bereikt, die een cursus gevolgd 
hebben om zo’n apparaat te bedienen. Snelheid is 
daarbij geboden, want een slachtoffer heeft de beste 
overlevingskans als hij binnen 6 minuten na hartfalen 
wordt gereanimeerd. 

Nu komt Dorpsbelangen graag in contact met mensen 
uit Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, die belangstel-
ling hebben om zo’n cursus te volgen. De cursus duurt 
ongeveer 1 uur en moet elk jaar herhaald worden. Het 
mooiste zou zijn dat in elke straat minimaal één per-
soon weet hoe zo’n apparaat bediend moet worden. Wil 
dit goed werken dan zijn ongeveer 100 mensen nodig. 
Dorpsbelangen kan dan onderzoeken hoe een en ander 
georganiseerd zou kunnen worden.
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Wie zet zich hiervoor in? Tot 1 februari 2015 kunt u zich 
opgeven bij het secretariaat van Dorpsbelangen (zie 
hierboven). DOEN!  Niet wachten op een ander. 

Dorpsbelangen komt ook graag in contact met die-
genen, die al een AED kunnen bedienen. 

Diverse ontwikkelingen
Op 20 november heeft het voltallige bestuur van 
Dorpsbelangen een nuttig kennismakingsgesprek gehad 
met B&W.

Vanwege alle recente turbulente ontwikkelingen rond 
Pasana is op initiatief van Dorpsbelangen in de laatste 
week van november de werkgroep Toekomst Ouderen-
zorg Feanwâlden opgericht. Meer nieuws over deze 
werkgroep is verderop in dit nummer te lezen.  

Met succes hebben Dorpsbelangen, de HAB en de 
gemeente een oplossing gevonden voor het stuk grond 
van voormalig ‘t Honk.

De eerste vergadering over de organisatie van de feeste-
lijke opening van het centrum is geweest.

Andries Bruyzeel en Durk Lammers werken voor 
Dorpsbelangen plannen uit voor een kunstwerk aan de 
Koemarkt. 

Enkele bestuursleden waren aanwezig bij de officiële 
start van Kansen in Kernen. Voor Feanwâlden betekent 
dit de facelift van het stationsgebied die in 2016 ge-
pland staat. Samen met de gemeente, ondernemers en 
belanghebbenden is Dorpsbelangen betrokken bij het 
integreren van wensen en ideeën.

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Dorpsbe-
langen is gepland op maandag 30 maart 2015. In het 
februarinummer volgt meer informatie. 

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.


