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Oud verdwijnt, nieuw verschijnt
Beste lezer,
We kunnen eindelijk weer koffiedrinken op het terras! We kunnen ook niet wachten totdat het straks in het gerenoveerde
stationsgebouw van Feanwâlden kan. In deze nieuwsbrief staat de verbouwing van het gebouw centraal. Verder vertellen we je
over de werkzaamheden van het park en over 2 monumenten die weer teruggeplaatst zijn. Veel leesplezier!

De Ferbining komt dichterbij!
Een gebouw uit 1973 renoveren en verduurzamen is een hele uitdaging. Maar wat wordt het mooi! Aannemers Strukton,
Dijkstra Draisma BV en Boekema Schilders werken goed door. Inmiddels zijn de kozijnen aangepast, is er isolatieglas
aangebracht en heeft het gebouw een nieuw likje verf gekregen. Ook binnenin oogt het gebouw steeds frisser en ruimer. Er
is een muur uitgebroken, de vloer is geegaliseerd en de timmermannen zijn bezig geweest met o.a. voorzetwanden voor het
isolatiemateriaal.
Koffie- en lunchroom De Ferbining verwacht in juli haar deuren te openen.
Volg hun Facebookpagina voor het laatste nieuws over de verbouwing en hun (toekomstige) activiteiten!

Zwerfkei herinnert aan de provinciale weg
In 1971 is de voormalige provinciale weg door Feanwâlden geopend door oud-gedeputeerde Hilarides. Ter herinnering is er
destijds een zwerfkei, gevonden tijdens de werkzaamheden aan de rondweg, geplaatst langs de nieuwe rondweg.
Nu 50 jaar later is de provinciale weg door Feanwâlden volledig verdwenen. De zwerfkei van toen, heeft nu weer als herinnering,
een mooie plek in het nieuwe Spoarpark gekregen. Met het huidige jaartal erbij gegeraveerd.

Oorlogsmonument teruggeplaatst

Feanwâlden wordt steeds groener!

Het oorlogsmonument van Feanwâlden heeft een
prominente plek gekregen in het nieuwe park aan de
Spoarloane. Er worden dit jaar geen grote herdenkingen bij
de monumenten georganiseerd door de comités, plaatselijk
belang en andere organisaties. RTV NOF, Sjoek Nutma,
de 4 mei comités en de gemeente Dantumadiel zenden op
dinsdag 4 mei een herdenkingsprogramma uit.

Frisia Bergum plant de eerste beplanting en bomen.
Bij de onderstaande beplanting komt nog bloemenmengsel
en Stinzenflora. Stinzenflora groeit het beste in de schaduw.
onder de beuk, eik, platanen en lindes. Deze planten
zijn daarom heel geschikt in voor het park. Ze geven een
prachtig beeld in de lente. De soorten van de Stinzenflora in
het park zijn verdeeld in twee mixen: voor de droge zone en
natte zone. Stinzenplanten maken hun zaad rond eind april
en mei. De Stinzenflora wordt ingeplant en niet gezaaid.

Volg de uitzending via het digitale tv-kanaal 20 (Kabelnoord)
en streams via www.rtvnof.nl, Facebook, YouTube van RTV
NOF:

CONTACT

19.58 uur: Nationale Herdenking
20.05 uur: Uitzending Dantumadiel

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

