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Feanwâlden in de tv-gids
Beste lezer,
De tv-ploegen weten Feanwâlden goed te vinden. Zo kwam het dorp vorig weekend in een uitzending van VisTV, een
programma van RTL7 voor de vissporters. Dit weekend zappen wij naar Omrop Fryslân of NPO2 en RTV NOF.
Waarom? Dat lees je verderop in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Voortgang werkzaamheden
Deze maand werkten we verder aan de vijver. Donderdag is basis van de brug met een grote kraan neergezet.
De brug wordt op locatie verder gebouwd. Zo ontstaat er steeds meer een verbinding tussen het station, toekomstige park en
het dorp. De onderstaande foto’s zijn gemaakt door Jan Bergsma en Douwe Oosterbaan.
We gaan steeds meer resultaat zien. De ontwerpen komen tot leven. Volg onze Facebookpagina voor een regelmatige update.

De sigarenplant zorgt voor een geisoleerd stationsgebouw
In het Bûtefjild kom je de sigarenplant veel tegen: de lisdodde. De plant blijkt erg geschikt te zijn als isolatiemateriaal. Vanuit het
project Better Wetter wordt er gekeken hoe het toegepast kan worden in het stationsgebouw. De lisdodde groeit goed in onze
regio en het kan door lokale bedrijven bewerkt worden. Kortom: een geweldige uitvinding! Nieuwsgierig? Bekijk dit filmpje.
In de volgende nieuwsbrief lees je meer over de renovatie van het stationsgebouw.

VIDEO: Bezoek van RTV NOF
Onze lokale omroep RTV NOF neemt regelmatig een kijkje bij de werkzaamheden in Feanwâlden. Zo ook afgelopen donderdag,
bij het plaatsen van de pijlers voor de lange brug.
Projectleider Boele Dijkstra vertelt met veel passie over de uitdaging van het project en de planning.
Bekijk het interview hier

TV-kijktip: De ambitie van Feanwâlden in Fryslân DOK
In samenwerking met NPO2 maakt Omrop Fryslân een serie over de leefbaarheid op het platteland. Dit weekend staat de
ontwikkeling en ambitie van Feanwâlden centraal.
Door de aanleg van de ‘Centrale As’ werd de weg die dwars door het dorp gaat overbodig. Op het vrijgekomen terrein komt
geen andere weg en ook geen huizen, maar een parkachtig transferium, waar reizen, recreëren en flexwerken met elkaar
worden verbonden. Deze aflevering gaat over het dorp van de toekomst.
Fryslân DOK - Beklimmers van het vlakke land - deel 5 ‘Het dorp van de toekomst’
Zaterdag 20 maart,15.30 uur, NPO2 (herhaling zondag 21 maart 13.10 uur)
Zondag 21 maart, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)

CONTACT

Bekijk de aflevering hier
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

