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Wij zijn met bouwvak! 

Beste lezer,

Vandaag start de bouwvakantie. We pakken onze gereedschap in en zijn er 16 augustus weer. Na de bouwvak herpakken 
we onze werkzaamheden weer bij de Spoarloane. Het project is (op de groenwerkzaamheden na) grotendeels afgerond. In 
september is de officiële opening en volgt nog een laatste nieuwsbrief.

Binnen een jaar tijd is er veel gebeurd. In september 2020 reden de eerste bussen over het nieuwe busstation, in januari 
verwijderden we de ‘oude’ rondweg, werd de voet- en fietstunnel weggehaald en begonnen de eerste werkzaamheden van de 
aanleg van de vijver. De afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt aan de aanleg van het park. Komende maanden 
zul je zien dat het park steeds groener wordt. 

We wensen je een mooie zomer! 

Projectteam Kansen in Kernen + transferium Feanwâlden 
 
Vakantietip:  
Het park is nu al openbaar toegankelijk. Maak een leuke wandeling en haal een bakje koffie met wat lekkers bij De Ferbining!

De Samenwerking BV Elsloo

Harry Smits met pensioen

Vandaag was de laatste werkdag van uitvoerder Harry 
Smits, van De Samenwerking BV. Harry gaat met pensioen. 
KiK + transferium Feanwâlden was zijn laatste grote project. 
Wij zijn enorm dankbaar voor het resultaat wat hij met 
‘zijn’ jongens heeft geleverd. Hij deed de naam van zijn 
werkgever eer aan. Het was een hele fijne samenwerking. 

We hebben in Feanwâlden veel met hem kunnen lachen 
en genoten van zijn gedrevenheid. Wat veel van zijn 
collega’s zullen beamen, is Harry een echt mensenmens. En 
bovendien een kundige uitvoerder. Dit project is geslaagd, 
mede door zijn ervaring en kennis.

Harry, bedankt en geniet van je welverdiende pensioen!
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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 de uitvoering van het project contact op met: 
De Samenwerking BV, feanwalden@desamenwerkingbv.nl
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Koffie en lunchroom De Ferbining feestelijk geopend

Het voormalige stationsgebouw in Feanwâlden is verbouwd tot koffie- en lunchroom. Vrijdag 9 juli, openden Martina Tolsma 
en Gooitzen Hager samen met hun medewerkers de eet- en drinkgelegenheid en dagbesteding. Samen met Folkert Atema 
(medewerker de Ferbining), wethouder Kees Wielstra, Pim Raaijmakers (Manager Public Affairs NS) en Dorothe Wennekendonk 
(Regiodirecteur ProRail) trokken Martina en Gooitzen het doek van de gevel, waardoor het logo van De Ferbining zichtbaar 
werd. Het stationsgebouw van NS Stations is na deze handeling officieel na een aantal jaren weer open voor de reiziger, toerist 
en het dorp. 

Martina, Gooitzen en medewerkers, veel succes met jullie maatschappelijke onderneming!
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VIDEO: Wat is De Ferbining? VIDEO: opening De Ferbining
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