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Het slotstuk van Kansen in Kernen is geopend!
Beste lezer,
Vorige week openden we samen het laatste onderdeel van het Kansen in Kernen-project. Na Damwâld, De Falom, Hurdegaryp,
Burgum en Garyp is ook Feanwâlden klaar. Wat zijn we trots op het resultaat!
Vrijdag sloten we het samenwerkingsproject tussen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel en provincie Fryslân af.
Zaterdag vierden we met het hele dorp Feanwâlden feest. Het was een geweldig weekend.
In deze nieuwsbrief staat de opening centraal. Helemaal klaar in Feanwâlden zijn we nog niet. Daarom brengen we tot het einde
van dit jaar iedere maand nog een nieuwsbrief uit over de laatste werkzaamheden.
Veel leesplezier!
Projectteam Kansen in Kernen + transferium Feanwâlden

Afsluiting Kansen in Kernen-project
Vorige week vrijdag was de slotbijeenkomst van
Kansen in Kernen. Gedeputeerde Klaas Fokkinga,
wethouder Kees Wielstra (Dantumadiel) en wethouder
Tytsy Willemsma (Tytsjerksteradiel) verzorgden
samen met schoolkinderen en genodigden de laatste
openingshandeling in Feanwâlden.
Streekomroep RTV NOF maakte een special over het
KiK-project. Het programma is vrijdag 1, zaterdag 2 en
zondag 3 oktober (meerdere keren per dag) te zien op
beide tv-kanalen van de omroep en ook online via:
www.rtvnof.nl/kik.
In de uitzending vertelt onder andere projectleider
Ben Boersma (Centrale As) en Aije Klaren en Mathilde
Hommes (klankbordgroep KiK Feanwâlden) over het
project in Feanwâlden. Ook De Ferbining Feanwâlden
komt aan bod. En er zijn in de uitzending beelden te zien
van de opening.

> Bekijk uitzending

Eerste feest in Spoarpark
Spoarpark is de officiële naam geworden van het park in
Feanwâlden. Het naambord is zaterdag in de grond gezet en
onthuld.
In 2018 konden alle Feanwâldsters suggesties indienen
en later tijdens een verkiezingsavond op alle inzendingen
stemmen. Er waren meer dan 40 namen ingediend. Na een
aantal stemronden bleef er een top 3 over: (It) Spoarpark,
Binnenfjild en Park Schoonoord.
De namencommissie van de gemeente kon zich goed vinden
in de gekozen voorkeursnaam. Na de onthulling van de naam
werd het eerste feest gevierd in het nieuwe park.
Er was van alles te zien en te beleven. Nanne Nicolai maakte
van deze dag een mooie fotoreportage.
> Bekijk het fotoalbum

De laatste les
De Plusgroep van CBS de Frissel sloot donderdag hun
lessenreeks af over het bouwproject in Feanwâlden, met nog
een laatste bezoek aan het KiK-project. De kinderen kregen in
De Ferbining dit keer les van Mitchell de Jong en Lisa Bolt van
Secgroep.

Het was voor meester Willem Riemersma zijn allerlaatste
werkdag. Hij begeleidde het project met veel bevlogenheid.
Wij bedanken hem voor de fijne samenwerking en wensen
hem alle goeds, geniet van uw pensioen!

De kinderen volgden eerder al een aantal (praktijk)lessen
over de toepassing van sensoren en de meettechniek.Vorig
jaar brachten zij een aantal sensoren aan bij het transferium.
Met deze sensoren kan o.a. het vocht- en zoutgehalte en
de temperatuur van de bodem worden gemeten. Donderdag
kregen de kinderen de resultaten te zien. Het werd aan hen
begrijpelijk uitgelegd. De kinderen luisterden aandachtig en
genoten ondertussen van hun warme chocolademelk met
slagroom. “Ik vertel ze straks thuis weer een heleboel wat ze
zeker nog niet weten.” zei een opgetogen jongen uit groep 8.

CONTACT

We hopen dat dit project helpt de jeugd enthousiast te maken
voor de techniek.

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 de uitvoering van het project contact op met:
De Samenwerking BV, feanwalden@desamenwerkingbv.nl
www.dantumadiel.frl/kansen-kernen

