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Feanwâlden Ferbynt
Beste lezer,
Bij het project Kansen in Kernen + Transferium Feanwâlden is ‘Ferbining’ het toverwoord. Door projecten te bundelen, veel
samen te werken en het station letterlijk te verbinden met het dorp, wordt Feanwâlden steeds mooier.
Over enkele weken openen Martine en Gooitzen hun koffie- en lunchroom. Zij zijn er voor de mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, de toeristen, lokale ondernemers en andere mensen uit de omgeving. Zo komen er steeds meer verbindingen tot
stand. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Kom proeven, kijken en beleven
Vrijdag 9 juli opent koffie- luchroom De Ferbining haar deuren. De offiële opening is ‘s
ochtends voor genodigden.
Vanaf 13.30 uur zijn alle geinterreseerden van harte welkom om het prachtig verbouwde
stationsgebouw van binnen te bekijken. De medewerkers van de Ferbining serveren de
eerste kopjes koffie. Daarnaast is er een markt met lokale ondernemers, waar Martine
en Gooitzen mee samenwerken. Een speciale gast deze middag is Reitse Spanninga,
de bekende tv-kok van Omrop Fryslân en het RTL-programma Eigen Huis & Tuin.
Kom, beleef de Ferbining!

Update werkzaamheden
De Rûnwei heeft vorige week een nieuwe asfaltlaag gekregen. Verder is de weg is aangesloten op de Feintensloane.
Het tankstation is vanaf nu alleen nog via het dorp bereikbaar. Ook het gebied rondom Lotus Plaza is nieuw ingericht en bij het
station zijn vakken aangebracht voor de taxi’s, voor het in- en uitstappen van passagiers.

Hoe snel mag ik hier eigenlijk?
Stationsgebied

Tussen kombord en station

Buiten het dorp

CONTACT

www.deelfietsnederland.nl

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

