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Dodenherdenking 4 mei 

 

Op 4 mei vond om 17 uur een sobere herdenking 

plaats bij het oorlogsmonument aan de Spoarloane. 

Douwe Veenstra speelde de Last Post. Na twee 

minuten werd door het bestuur van Dorpsbelangen een 

krans gelegd. De krans werd gemaakt door Sary Dijk. 

Nieuwe Wandelpaden 

Het lag al lang in de planning, een wandelpad langs de 

Feanwâldsterfeart van De Flearen naar de Houtwiel. 

En nu is het zover, het ligt in de verwachting dat het 

pad en de brug eind juni klaar zijn. Er kan dan vanuit 

het dorp een wandeling in de Houtwiel gemaakt 

worden.  

En dan komt er later nog een wandelpad van het 

tunneltje in de Foksegatten naar De Streek, achter de 

bebouwing langs. Beide paden worden aangelegd in 

het kader van de gebiedsontwikkeling van de Centrale 

As. 

Contributie 2020 

Binnenkort vindt weer de automatische incasso van de 

contributie plaats. We zijn blij met de automatische 

incasso’s van circa 840 leden. Goedkoper, veel minder 

werk en minder kans op fouten.  

Als u toch zelf wilt blijven overmaken wilt u dan voor 15 

juni € 6,50 overmaken op bankrekening NL98RABO 

0343 338 327 t.n.v. Dorpsbelangen Veenwouden? 

Vermeldt als kenmerk uw postcode en huisnummer. 

U bespaart uzelf geld als u alsnog overstapt op een 

automatische incasso. Dit kunt u ook voor dit jaar nog 

regelen via onze website (zie onderaan pagina).  

De contributie bedraagt bij automatische incasso 

slechts € 5,00. 

Grienpaviljoen 

Het Grienpaviljoen bij de Koemarkt was aan groot 

onderhoud toe. De wilge-tenen die voor tijdelijke 

houvast moesten dienen totdat de begroeiing sterk 

genoeg was, zijn eerder dan verwacht aan hun einde. 

Bij nadere inspectie blijkt er in de stalen constructie ook 

een paar buizen ontbreken, waardoor het geheel niet 

voldoende steun biedt. Dorpsbelangen werkt aan de 

zaak en hoopt binnenkort de constructie aan te passen. 

 

Ledenvergadering Dorpsbelangen 

We hopen dit najaar onze, door de Corona 

maatregelen uitgestelde, ledenvergadering alsnog te 

houden.  

We doen nog steeds dringend beroep op dorpsgenoten 

om zich bij ons aan te melden als toekomstig 

bestuurslid. Er zijn vier vacatures! 

Zomerperiode 
We wensen iedereen veel sterkte in deze vreemde 

tijden met ‘social distancing’, thuiswerken, zelf-isolatie, 

beperkt reizen, gesloten deuren en alle andere 

Coronamaatregelen. Wij wensen iedereen die getroffen 

is door het virus en de gezondheids-  en economische 

gevolgen aan den lijve ondervindt veel sterkte. Keep 

safe en hou vol! 

Fijne zomer! 
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