
Nieuwsbrief KiK Feanwâlden 
Januari 2020

Memorabele momenten

Beste lezer, 

Het jaar begon met een aantal bijzondere mijlpijlen. In de eerste week van januari zijn we gestart met het verwijderen van het 
asfalt van de ‘oude’provinciale rondweg. Al snel volgde ook de sloop van de fiets- en voetgangerstunnel. Nog even en dan 
kunnen we écht met het park aan de slag. De komende weken beginnen we met de  aanleg van de vijver. Er moet diep worden 
gegraven. Ook het gebied rondom Lotus Plaza wordt netjes gemaakt. En Frisia Bergum is bezig met het aanplanten van het 
groen. We houden jullie over alle ontwikkelingen uiteraard op de hoogte via onze Facebookpagina.  
 
In de nieuwsbrief nog een paar korte updates. Veel leesplezier!

De Samenwerking BV Elsloo

Wij zijn Martina Tolsma en Gooitzen Hager. Onze passie is om mensen met een verstandelijke  
beperking volwaardig mee te laten werken in de samenleving.

Daarom starten we in het leegstaande stationsgebouw een gezellige koffie-lunchroom: 
De Ferbining. Hier kunnen medewerkers met een verstandelijke beperking aan het werk gaan in 
de keuken, spoelkeuken, bediening of in de schoonmaak. 

Naast de horeca willen we kleine souvenirs en cadeautjes verkopen. De werkzaamheden bestaan 
uit het decoreren en origineel verpakken. Tijdens de zomerperiode is er ook werk in de moestuin.

Planning
Inmiddels is er al een start gemaakt met de verbouwing van het stationsgebouw. Er is een warmtepomp geplaatst en de 
toiletten zijn klaar. Binnenkort wordt er begonnen met de sloop binnenin het gebouw, komt er nieuwe beglazing en zal de extra 
buitendeur worden geplaatst. 

Volg de voorbereidingen van Martina en Gooitzen via hun Facebookpagina: 
www.facebook.com/deferbining.frl

Even voorstellen:

Foto: www.trekkerfotografie.nl

Het stationsgebied van Feanwâlden wordt een Toeristisch Overstappunt (TOP). 
Een TOP is een speciaal ingericht startpunt nabij een natuurlijk knooppunt van 
bewegwijzerde vaar-, fiets- en wandelroutes. Bij een TOP kan de bezoeker 
gratis de auto, fiets (of boot) parkeren, om te gaan fietsen, wandelen of varen 
in een landelijke omgeving. Ook is er horeca in de nabije omgeving. Een vast 
onderdeel van een Friese TOP is een herkenbare rechthoekige informatiezuil. De 
zuil wordt waarschijnlijk in april geplaatst. Hierop vindt men informatie over het 
gebied en diverse routes. De bezoeker maakt zo kennis met de mooiste plekjes, 
bezienswaardigheden, de rust en de natuur. Het is een perfecte uitvalsbasis om 
een gebied te ontdekken. Het initiatief wordt door Recreatieschap Marrekrite 
ontwikkeld, namens en met de gemeente Dantumadiel. T O PT O P

https://www.facebook.com/KiKFeanwalden
http://www.facebook.com/deferbining.frl


Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: 
B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl.  
 
Of neem voor vragen of opmerkingen over het project contact op met: 
Uitvoerder van De Samenwerking, de heer H.J.J. Smits : 06 – 51 35 09 53
Ook kunt u een mail sturen naar: feanwalden@desamenwerkingbv.nl

www.dantumadiel.frl/kansen-kernen
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Nieuwe ingang Talmahûs

De route naar de hoofdingang/parkeerplaats van het Talmahûs is gewijzigd. Je kunt het verpleegcentrum bereiken via de Pieter 
de Clercqstrjitte (in plaats van de Spoarloane). Volg de borden!

Bouwcamera verplaatst

Camera 2 is verplaatst, zodat je de voortgang van de nieuwe fase ook goed kunt volgen.
Volg het live via: https://bouw.live/park-feanwalden-2/

De beelden van juli-december hebben we achter elkaar gezet.  
Je ziet hier de werkzaamheden in Feanwâlden in nog geen anderhalve minuut.

Medewerkers gemeente pakken hun spullen in

Vanwege de verbouwing van het stationsgebouw verhuizen de projectmedewerkers van de gemeente naar de bouwketen bij het 
Talma hûs. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkzaamheden in uw omgeving, kom dan niet langs. Maar neem 
telefonisch contact op. Vanwege het coronavirus kunnen we weinig tot geen bezoek in de keet ontvangen.

 Gemeente Dantumadiel:  
   0519 - 29 88 88 

 Uitvoerder De Samenwerking B.V.  
   De heer H.J.J. Smits, 06 – 51 35 09 53 

 Frisia Bergum
   Gosse Jilderda: 06-29550238
   Margaretha Damstra: 06-82019081
   Algemeen: 0511-461212, info@frisiabergum.nl
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