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Plan X 2020 

Voor Plan X zijn vier initiatieven ingediend. We hadden 

overigens wel op meer gerekend na de positieve 

feedback van Plan X 2019. Dorpsbelangen had 

wederom € 10.000 beschikbaar gesteld. 

In verband met het Coronavirus kon de geplande 

bijeenkomst op 1 april helaas niet doorgaan.  

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft daarop besloten 

alsnog een deel van het beschikbare geld te verdelen 

onder de initiatieven. Onder deze omstandigheden wel 

het meest praktisch. Maar wel heel jammer want nu is 

er geen gelegenheid om met elkaar in contact te 

komen en afspraken te maken voor het delen van 

menskracht, kennis en materialen.  

Onze dorpen zijn echter klein genoeg om elkaar te 

kunnen vinden. En wij willen vragen: Doe dat ook!  

De initiatieven: 

De Hellingbazen zijn van plan een muziekspektakel te 

organiseren in het 

voor- of najaar van 

2021 in de open lucht 

in Feanwâlden. Ze 

willen daarvoor alle 

koren, 

muziekverenigingen 

en alle ongeorganiseerden die muziek maken of zingen 

uitnodigen. Ook zijn ze op zoek naar hulp bij het 

organiseren en op de dag van het evenement.  

Mei Elkoar Ien huurt altijd drang- en bouwhekken, ze 

zouden deze graag zelf 

willen aanschaffen om 

deze vervolgens ook 

gratis beschikbaar te 

stellen aan andere 

organisaties in onze 

dorpen en verhuren aan 

organisaties buiten onze 

dorpen. Win-win. Voor 

dit specifieke doel zijn er natuurlijk altijd helpende 

handjes nodig om te hekken te plaatsen en weer op te 

ruimen. Meld je aan! 

Speeltuin ‘t Boartersplak wil graag een startbedrag 

om een vliegtuig aan 

te kunnen schaffen.  

Een object waar jong 

en oud op, in, onder 

en aan kan spelen. De 

kleintjes kunnen 

avonturen beleven en 

de grotere jeugd en 

volwassenen worden 

uitgenodigd voor calisthenics en freerunning. 

 

De Lodenhelrun organiseert elk jaar de Lodenhelrun. 

Dit jaar willen ze proberen 

om daarnaast óók een 

expeditie Lodenhel te 

organiseren. Tot nu toe 

werden de survivalnetten 

altijd gehuurd, om 

onafhankelijker te zijn 

willen ze de netten graag 

zelf aanschaffen.   

 

 

Skatebaan pimpen 
Op 13 maart (NL-DOET) zou een aantal vrijwilligers 

met de jeugd aan de slag gaan om de skatebaan op te 

knappen. De jeugd is al ruim een jaar samen met 

Ramona Diks, jongerenwerkster in Dantumadiel, bezig 

met plannen maken en geld zoeken voor het pimpen 

van de skatebaan. En zo konden we nu dus ...niet los, 

vanwege Corona!  

Toch zijn een aantal volwassenen de baan gaan 

schoonvegen, hebben de jongelui de ramps grijs 

geverfd en is er een extra prullenbak geplaatst. Verder 

is er al een deel van de struiken en bosjes 

weggezaagd en versnipperd, zodat er wat beter zicht 

op de baan komt. Er moet nog meer gebeuren. We 

hopen dat Corona wat ook dit betreft niet te lang zal 

duren. De jeugd verdient een mooie ontmoetingsplek in 

ons dorp. Wordt nog vervolgd dus. 
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