
Nieuwe scheidingswand in dorpshuis wordt eyecatcher 
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Nadat in de ledenvergadering van november 2019 de plannen verder zijn toegelicht, zijn we tussen 
Kerst en Oud & Nieuw 2019 begonnen met de eerste fase van de herinrichting van De Finne. De hele 
herinrichting zal een heel traject zijn en het is natuurlijk ook de vraag of we het financieel rond 
krijgen. Het projectplan inclusief financiersplan moet verder worden uitgewerkt en de 
subsidiemogelijkheden worden momenteel nader onderzocht. Om toch een slag te maken is er voor 
gekozen de tussenwand alvast tussen de kinderopvang en de rest van het dorpshuis te realiseren. Dit 
komt het tegelijkertijd gebruiken van het dorpshuis ten goede. Bovendien was het ook vanuit de 
verzekeraar een vereiste. Voorwaarde was wel dat de kinderopvang ook toegang krijgt tot een eigen 
toilet voor volwassenen. Nu was dat een toiletgroep met twee peuter/kleuter toiletten. En dat de 
kinderopvang dan nog steeds voldoet aan de vereiste m2’s vanuit de wet- en regelgeving. Om al een 
smûkere uitstraling te krijgen nieuwe kleuren toe te passen daar waar al het kan gezien de 
verbouwing die hopelijk nog gaat komen. 
 
De scheidingswand is gemaakt, waarbij meteen ook rekening is gehouden dat de schuifwand nog in 
opslag kan of in het geheel voor de wand langs. Het is een unieke wand geworden, met ornamenten 
als muurversiering en led-sfeerverlichting. Dat de deur in dezelfde kleur is meegenomen en ook is 
voorzien van ornamenten maakt het een prachtig geheel. Ook is de toiletgroep van de kinderopvang 
is aangepast: één peutertoilet is vervangen door een volwassen model en ook de ‘halve’ deur is 
vervangen. Verder is het elektrisch aangepast, zodat nu bij de ingang de verlichting kan worden 
bediend. Eerder kon dat alleen bij de keuken en moest je dus eerst door het gebouw heen om het 
licht aan te doen. De zijwanden van de grote zaal/peuteropvang zijn in de kleur ‘lucht’ geschilderd. 
Ook de felrode kasten zijn in deze kleur meegenomen. Het resultaat is een heerlijke open en rustige 
ruimte die nu, zoals we dat ook voor ogen hadden, verbinding maakt met buiten en zo buiten naar 
binnen haalt. We hebben al vele complimenten in ontvangst mogen nemen, ook van ouders van de 
peuters. Ook wanden van de biljartruimte zijn geschilderd en ingericht met schilderijen van Gerben 
Stellingwerf, in bruikleen beschikbaar gesteeld door Eke. Om verbinding te maken met de rest is één 
wand ook in dezelfde, zij het iets lichtere tint, groen geschilderd. En ook in het oog springend: de 
knaloranje schuifwanden zijn overgeschilderd in een sfeervolle donkergrijze kleur. Als finishing touch 
zijn nieuwe, donkergrijze,  tafelkleden aangeschaft die passen bij de nieuwe kleuren van De Finne. 
 
Om even een idee te geven, we hebben hier opgeteld 135 eigen uren ingezet! Uren die we dus 
anders hadden moeten inkopen. 
 
Met dank aan: 
Rinia’s Schilderbedrijf, Makkum  
 www.rinia-schildersbedrijf.nl 
Vlagsma Tegelwalhalla, Bolsward 

www.vlagsma.nl  
Marten Sandstra Klusbedrijf, Ferwoude 

www.klusbedrijf-nu.nl/ferwoude/marten-zandstra-klussenbedrijf/ 
En niet te vergeten de kosteloze inzet van onze eigen mensen! 
 
 
Voor elkaar – met elkaar, Ferwoude doet het! 
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