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Ansche Miedema Wrotterspriis 

Met deze prijs waardeert, erkent en stimuleert 

Dorpsbelangen lokaal vrijwilligerswerk! Weet je 

een bijzondere vrijwilliger die zich heel 

verdienstelijk heeft gemaakt voor/in onze dorpen, 

laat het ons dan weten voor 15 maart. De criteria 

voor deze prijs vind je op onze website. 

Ledenvergadering 2019 

Onze ledenvergadering vindt plaats op maandag 

15 april om 19.30 uur in de Mienskip. In maart 

wordt alle informatie alvast gedeeld op de 

website. Na het huishoudelijke gedeelte starten 

we snel met Plan X. 

Plan X?  Ja, plan X! 

Dorpsbelang wil initiatieven stimuleren en 

samenwerking bevorderen. Eén manier is om geld 

beschikbaar te stellen. Een andere methode is om 

te kijken wat een project – naast geld - verder 

nodig heeft om te slagen en te kijken of dat op 

één of andere manier te regelen is. Daarom laten 

we projecten met elkaar kennis maken en gaan 

we met elkaar uitzoeken hoe we geld en talenten 

kunnen gebruiken om elkaar te helpen en te 

versterken, zodat we met budget X zoveel 

mogelijk mooie dingen kunnen doen. 

Bent u al aan het nadenken? Zie onze website. 

Wetterwâlden Bûtenfjild 

Wetterwâlden is een 

netwerkorganisatie die werkt 

met mandaat van 14 

verenigingen van 

dorpsbelangen.  

 

Het doel is doorontwikkeling van de recreatieve 

infrastructuur in het gebied binnen de 

Lauwersseewei, de spoorlijn Leeuwarden-

Groningen en de Sintrale As.  

 

Er breekt een nieuwe fase aan nu de Sintrale As 

klaar is. Daarom wil ook de stichting vernieuwen 

en verjongen en is op zoek naar nieuwe mensen. 

Alles ligt open, alles is mogelijk. Heb je affiniteit 

met recreatie en hobby’s in de buitenlucht en wil 

je daarin iets doen? Zie voor meer informatie  

www.wetterwalden.com 

Tuinen verbinden 

De werkgroep ‘Tuinen verbinden Feanwâlden’ 

heeft de voor de make-over aangemelde tuinen 

beoordeeld en een tuin uitgezocht die het meest 

voldoet aan de criteria. In januari maken 

studenten van het Nordwin College een ontwerp 

en in maart nemen andere studenten de 

uitvoering op zich. Tijdens het Brommels 

weekend, 24 en 25 augustus 2019, wordt de tuin 

opengesteld. 

Wil jij in je tuin meer biodiversiteit en je tuin 

diervriendelijker inrichten? Kom dan voor tips naar 

de lezing op 22 maart in de Schierstins. 
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