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CONTRIBUTIE 2018 

 

In mei is weer de automatische incasso van 

de contributie. Wij zijn erg blij met 

automatische incasso’s: goedkoper, veel 

minder werk en minder kans op fouten. 

 

De contributie bedraagt bij het zelf betalen via 

bank € 6,50. Als u tóch zelf overmaakt wilt u 

dat dan vóór 20 mei 2018 op bankrekening 

NL98 RABO 0343 3383 27 ten name van 

Dorpsbelang Veenwouden? Vermeld als 

kenmerk uw postcode en huisnummer.  

 

Als u betaalt via een eigen automatische 

overschrijving wilt u dan eens controleren of u 

nog het goede bedrag overmaakt? 

 

U bespaart overigens uzelf en ons veel werk 

als u alsnog overstapt op een automatische 

incasso. Dit kan via onze website worden 

geregeld. De contributie bij automatische 

incasso is op dit moment maar € 5,00 euro! 

 

 

LOKALE DEMOCRATIE 

 

Een belangrijk onderdeel van Lokale 

Democratie is hoe je mensen betrekt en 

informeert over de zaken die er spelen. 

In de 3e workshop willen we leren hoe je dat 

het beste kunt doen. Wat werkt tegenwoordig 

en wat werkt niet. Zijn er nog slimme 

ontwikkelingen? Zijn er goede voorbeelden 

waar je van kunt leren? 

 

Deze workshop zal ook interessant zin voor 

bestuursleden van diverse verenigingen en 

organisaties die meer contact met de 

inwoners van Feanwâlden / Feanwâldsterwâl 

willen. Meld u aan als belangstellende ! 

 

 

 

  

BOUW IT GODDELOAS FIERSICHT GESTART 

 

Langs De Centrale As worden drie “Landmarks” gerealiseerd. 

Een daarvan is uitzichttoren It Goddeloas Fiersicht, vlak bij het 

Skillige Pypke. De toren wordt meer dan 7 meter hoog en komt 

te staan op een terp. Het 

ontwerp is van beeldend 

kunstenaar Paul Edens. 

Op 12 april was de 

symbolische start van de 

bouw: 

 

De toren wordt uiteindelijk 

zo hoog als het topje van 

de vlaggenmast. 

 

 

KRANSLEGGING SPOARLOANE 

 

De groepen 7 van beide 

basisscholen hebben het 

oorlogsmonument aan de 

Spoarloane geadopteerd.  

Na het welkomstwoord en een 

toespraak van burgemeester 

Agricola lazen Lotte Postma, 

Lenthe van der Kooi, Jolmar Kooi 

en Symen Kinderman 

zelfgeschreven gedichten voor. 

Daarna lazen Matthijs Jacke en 

Larissa Wilken de namen voor 

van de slachtoffers:  

 

J.J. de Groot, B. Julius, Joh. 

Prins, J. Viersen en Tj. Talma  

 

De krans werd gelegd door  

Hidde Jan Westerlaan en Marte 

Gorter.  

Na het spelen van de Last Post en 

een minuut stilte zongen de 

aanwezigen het Wilhelmus. Alle 

leerlingen van de groepen 7 zongen daarna een mooi lied: “Vrij¨. 
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