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een leuk  activiteitenprogramma voor de schooljeugd 
voor te bereiden. Die zaterdagmorgen was het gezel-
lig druk op de Koemarkt, al met al een geslaagde 
viering van Koningsdag. Dorpsbelangen waardeert de 
inzet van de vrijwilligers en dankt iedereen voor zijn of 
haar bijdrage.

Herdenking oorlogsslachtoffers
Elk jaar herdenken de leerlingen van groep 7 en 8 bij 
het monument aan de Spoarleane de oorlogsslachtof-
fers van ons dorp. Dit jaar vond de plechtigheid plaats 
op 15 april in het bijzijn van wethouder Roelof Bos en 
een aantal belangstellenden. Na een kort programma 
legden twee leerlingen een krans bij het monument 
en was er twee minuten stilte. Daarna zong iedereen 
tot slot het eerste couplet van het Wilhelmus. Dorps-
belangen heeft er voor gezorgd, dat de krans werd 
opgemaakt en dat de vlag halfstok hing.
Namens Dorpsbelangen hebben twee bestuursleden 
op 4 mei de plechtigheid voor de hele gemeente in 
Damwoude bijgewoond.

Dorpsvlag
Niet alleen inwoners maar ook buurtverenigingen 
hebben belangstelling voor onze dorpsvlag. Enkele 
buurtverenigingen hebben inmiddels voor al hun 
leden een vlag aangeschaft. Buurtverenigingen die 
dit ook een goed idee vinden, kunnen zich melden bij 
onze penningmeester, Roelie van Dellen, tel. 473573. 
Individuele inwoners kunnen de vlag kopen bij het 
Vergeet-mij-nietje. Voor leden is de prijs € 3,- en voor 
niet leden € 5,-.  

Wij wensen alle inwoners in  
Feanwâlden en  
Feanwâldsterwal een  
zonnige zomer toe.

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

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.dorpsbelangenveenwoudeneo.nl of bij het  
secretariaat.

MFC/dorpshuis
In de raadsvergadering van 22 april is de gemeente-
raad van Dantumadiel akkoord gegaan met het colle-
gevoorstel voor een MFC/dorpshuis op de plaats van 
De Mienskip. Dorpsbelangen is blij dat er een beslis-
sing is genomen en dat de realisatie van een MFC/
dorpshuis weer een stap dichterbij is gekomen.
Het stichtingsbestuur MFC/dorpshuis i.o., dat enkele 
maanden geleden tot stand is gekomen, kan nu echt 
van start. Zij gaan zich nu actief bezighouden met de 
realisatie en Dorpsbelangen wordt op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit de volgende dorpsgenoten:
Bertus Mulder (voorzitter), Jouke de Vries (secretaris, 
afgevaardigd namens Dorpsbelangen), Margot van 
Engelen (inwoonster Feanwâldsterwâl), Jan Sijtsma (af-
gevaardigd namens de Protestantse Gemeente Fean-
wâlden/Feanwâldsterâl), Jan Hoitinga (afgevaardigd 
namens het ouderenwerk).
Dorpsbelangen wenst hen veel succes en wijsheid toe. 

Plan vernieuwing dorpscentrum
De gemeenteraad heeft op 22 april in de raadsverga-
dering ook goedkeuring verleend aan het plan voor 
vernieuwing van het dorpscentrum. Op 9 mei heeft 
de gemeente een persbericht verstuurd, waarin is 
meegedeeld dat op 12 mei met de sloop van de Hubo 
zou worden begonnen. Meer informatie over de sloop 
van de Hubo en de projecten onder Feanwâlden 
Foarút is te vinden op de gemeentelijke facebookpa-
gina  www.facebook.com/feanwaldenfoarut.

Koningsdag
Voor het eerst is er op zaterdag 26 april Koningsdag 
gevierd in Feanwâlden en voor het eerst was Dorpsbe-
langen betrokken bij de organisatie. Sjoerd Hoekstra 
van AnyTyme had een enthousiaste ploeg vrijwilligers 
bij elkaar gebracht. Meerdere keren is er overlegd om 


