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Donderdag 13 april hebben de leerlingen van groep 7 van de beide basisscholen in Feanwâlden de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog slachtoffers uit Feanwâlden en Feanwâldsterwâl verzorgd. Burgemeester Heldoorn sprak na het 
woord van welkom. Leerlingen van OBS dr Theun de Vriesskoalle en CBS de Frissel droegen een zelfgeschreven 
gedicht voor, legden vervolgens een krans, noemden de namen van de slachtoffers, en zongen het Wilhelmus bij het 
oorlogsmonument aan de Spoarloane. 
De jaarlijkse herdenking is een samenwerkingsverband tussen de beide basisscholen, Dorpsbelangen en de gemeente. 
De krans is ook dit jaar weer gemaakt door Sari Dijk. 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Veenwouden, Veenwoudsterwal e.o. werd dit jaar de Ansche 
Miedema Wrotterspriis uitgereikt aan een verraste en verbaasde Roelie van Dellen. “Och heden, dit hie ik no noait 
ferwachte”, aldus de nieuwbakken winnaar van de Wrotterpriis. De prijs wordt uitgereikt aan een inwoner van 
Feanwâlden, Feanwâldsterwal die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het welzijn van de dorpen. Roelie van 
Dellen mag met recht een Wrotter worden genoemd. Ze is uitermate bescheiden en zeer betrouwbaar en dat komt goed 
van pas tijdens de vele vrijwillige functies die ze heeft en heeft gehad. Ze is 8 jaar penningmeester van de Vrouwen van 
Nu en Dorpsbelangen geweest. Ze is al jarenlang actief voor de PKN in het dorp. Ze doet de donateursadministratie voor
cultureel centrum de Schierstins en is daar ook nog eens vrijwilliger bij andere activiteiten. Erg handig is Roelie van 
Dellen ook en dat komt weer goed van pas bij het Repaircafé en bij het onderhoud van het Grienpaviljoen op de 
Koemarkt. Al met al is de alleskunner een onmisbare inwoner van Feanwâlden en daar is ze nu dan officieel voor 
gehuldigd. Roelie is heel blij met de prijs, maar bescheiden als ze is zei ze, met een kwinkslag: “it hie écht net hoeft hear,
ik bin wol in wrotter, ik mei graach mei de hannen yn e modder sitte, mar om dêr no in priis foar te krijen….., mar it is wol 
hiel moai hear”!


