
Presentatie 
Beste bestuurders van verenigingen, 
clubs, stichtingen en vrijwilligersorganisa-
ties in  Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en 
omstreken,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de interac-
tieve presentatie over democratische 
vernieuwing: “De wereld wordt zoals wij 
hem denken” op woensdag 20 januari a.s. 
in De Mienskip.  
 
Deze presentatie wordt verzorgd door Jaap 
Koen Bijma, adviseur van Doarpswurk. Bij-
ma gaat het met ons hebben over het leven 
in deze tijd. Wat is er aan de hand in de sa-
menleving? Waardoor komt het dat dingen  
niet meer gaan zoals het vroeger ging? Hoe 
kunnen we als vereniging of stichting om-
gaan met het fenomeen “individualisering” ? 
Geen uitvoerige theorie, juist een gezellig 
gesprek!

Opgave 
Deze uitnodiging is bedoeld voor maximaal 
3 bestuursleden per club, vereniging, stich-
ting, vrijwilligersorganisatie. Wij houden 
graag rekening met uw komst. Opgave kan 
tot 13 januari via dorpsbelangenff@gmail.
com, o.v.v. naam club, vereniging, stichting, 
vrijwilligersorganisatie en het aantal perso-
nen. 

Programma  
 
woensdag 20 januari, De Mienskip
19.30 u inloop
20.00 u  inleiding: Mathilde Hommes,    
  voorzitter Dorpsbelangen
20.10 u presentatie: Jaap Koen Bijma,    
   adviseur Doarpswurk
21.10 u afsluiting officiële deel  
  start informele nazit met 
  gelegenheid om nader met    
   elkaar kennis te maken

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

reactie Dorpsbelangen
 

“Voor ons is de avond geslaagd als deel-
nemers kennis hebben gemaakt met een 

andere manier van kijken en enthousiast en 
geïnspireerd naar huis gaan.”

over Jaap Koen Bijma 
 

“Voor mij is werk veel meer dan een salaris. 
Doarpswurk biedt mij de gelegenheid een 

zinvolle bijdrage te leveren aan de mens en 
wereldontwikkeling. Via Doarpswurk help ik 
dorpen op het gebied van sociale innovatie. 

De wereld verandert razendsnel. Ik zoek naar 
de wetmatigheden die behoren bij sociale in-
novatie en vertaal deze in advies, experiment 

en proces ten gunste van de doelgroep van 
Doarpswurk”.  (www.doarpswurk.frl) 

Uitnodiging: De wereld wordt zoals wij hem denken


