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Wrotterspriis
Eenmaal per jaar wil Dorpsbelangen het belang van 
vrijwilligers waarderen door het uitreiken van de 
Ansche Miedema Wrotterspriis. Dankzij ontzettend 
veel vrijwilligers blijft Feanwâlden, Feanwâldsterwâl 
e.o. zo prettig om te wonen.
Het bestuur heeft jullie hulp nodig om kandidaten 
voor deze prijs te vinden. Je kent ze vast wel, 
mensen die jaren actief zijn in het verenigingsleven of
mensen die altijd klaar staan om een ander te helpen 
of mensen die door hun vrijwillige, belangeloze inzet 
helpen onze dorpen leefbaar te houden enzovoort 
enzovoort. 
We zijn heel erg benieuwd naar jullie voorstellen. 
Iemand of een groep(je) aanmelden kan tot 1 maart 
bij ons secretariaat. We nemen dan wel contact met 
je op om meer te weten te komen, zodat we een en 
ander kunnen toetsen aan de officiële criteria die zijn 
vastgesteld. Deze staan op onze website.
De prijs wordt uitgereikt op de ledenvergadering op 
27 maart. Het is de bedoeling dat de uitverkiezing 
een verrassing blijft. 

Huldiging kampioenen
Voorafgaand aan de ledenvergadering vindt de 
huldiging van kampioenen in Feanwâlden en 
Feanwâldsterwâl  plaats. Iedereen die Fries of 
Nederlands kampioen is geworden in 2016 kan 
worden opgegeven. Het gaat niet alleen om 
kampioenen in de sport. 
Aanmelding graag per mail bij ons secretariaat, voor 
1 maart, onder vermelding van naam, adres en 
kampioenschap.

Gesprek B&W Dantumadiel
Eenmaal per twee jaar komen de burgemeester en 
de wethouders bij de verenigingen van
dorpsbelangen op bezoek. Binnenkort staat een 
gesprek met ons op het programma. Wij brengen o.a.
de volgende zaken naar voren:
MFC/Dorpshuis, welzijnsbeleid, sportbeleid en 
KIK/Transferium.
In een van de volgende nummers van Doarpskompas
doen we verslag van dit gesprek. En er komt 
uiteraard een verslag op onze website, hou deze dus 
in de gaten als je nieuwsgierig bent.
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