
Jaarlijkse ledenvergadering 
Dit jaar vindt onze ledenvergadering plaats op maan-
dagavond 30 maart a.s. in De Mienskip. De volledige 
agenda met het programma na de pauze is te lezen in 
het maartnummer van Doarpskompas. Alle leden zijn 
van harte welkom!

Huldiging kampioenen
Voorafgaand aan de ledenvergadering vindt de huldi-
ging van onze plaatselijke kampioenen plaats. Het 
gaat niet alleen om kampioenen in de sport. Graag 
ontvangen wij schriftelijk voor 1 maart a.s. de namen 
en adressen van die personen, die Fries en/of Neder-
lands kampioen zijn geworden in 2014 en die wonen 
in Feanwâlden of Feanwâldsterwâl. Voor groepen die 
kampioen zijn geworden, betekent dit dat alleen de 
inwoners van onze dorpen worden gehuldigd.

Wrotterspriis
Eénmaal per jaar wil Dorpsbelangen de maatschappe- 
lijke betekenis van het lokale vrijwilligerswerk waar-
deren door het uitreiken van de Ansche Miedema Wrot-
terspriis. Dit vindt plaats tijdens de jaarlijkse ledenver-
gadering. 
Wij vragen aan alle lezers om mee te denken wie in 
aanmerking zou kunnen komen voor deze prijs. Dit 
kunnen één of meer personen of groeperingen zijn die 
onverplicht en onbetaald werk verrichten voor de lokale 
gemeenschap van Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en 
omstreken en die hier gevestigd zijn. Het kan gaan om 
het vrijwilligerswerk als zodanig, de manier waarop de 
organisatie laat zien met zijn vrijwilligers om te gaan, 
maar ook om een bepaalde activiteit of een project. 
Naam en adres van de kandidaat of kandidaten met 
een duidelijke omschrijving van de reden waarom 
kunnen aan het secretariaat van Dorpsbelangen 
worden opgegeven tot 1 maart a.s.
De jurering geschiedt door het bestuur van Dorpsbelan-
gen. 
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In de beoordeling wordt het volgende betrokken: 
* de mate waarin het werk een voorbeeld voor anderen 
kan zijn 
* het algemeen maatschappelijk belang
* de intensiteit en kwaliteit van het werk
* actief in verschillende clubs/verenigingen, etc.
* bijzondere, creatieve en opvallende activiteiten
* de sfeer waarin het vrijwilligerswerk zich afspeelt
* de wijze waarop de organisatie vrijwilligers aan zich 
weet te binden. 
De winnaar van de prijs is in de drie daaropvolgende 
jaren uitgesloten van deelname.
Weet u iemand of een werkgroep of vereniging, laat het 
ons voor 1 maart weten.

Diverse ontwikkelingen
- Verschillende mensen hebben zich al opgegeven 
voor een cursus om een AED te kunnen bedienen. Ook 
mensen die al gediplomeerd zijn. Het aantal kan nog 
uitgebreid worden. Doe mee!
 
- De werkgroep TOF (Toekomst Ouderenzorg Fean-
wâlden) is zeer actief. Zie hiervoor elders in dit blad. 
Begin februari worden gesprekken gevoerd met het 
management van Pasana en met wethouder Bos.
 
- Dorpsbelangen is betrokken bij Kansen in Kernen (KiK). 
Voor Feanwâlden worden op dit moment plannen ge-
maakt voor de herinrichting van het stationsgebied. De 
feitelijke herinrichting gaat van start als de Centrale As 
langs Feanwâlden klaar is.

Website
Als u op de hoogte wilt blijven, of nieuwsgierig bent 
naar de activiteiten van de Vereniging van Dorpsbelan-
gen, kunt u de website van onze vereniging raadplegen. 
Daarop voorzien we u van actuele informatie.  Nieuws 
van TOF wordt ook op deze website geplaatst. We hecht-
en zeer aan onze pagina in Doarpskompas, alleen is de 
berichtgeving daarin soms door de tijd al ingehaald.  
Volg het nieuws op www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl.

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

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.dorpsbelangveenwoudeneo.nl of bij het secretariaat.


