
 

 

14 panelen op het dak van de dagopvang 

40 panelen op het dak van de grote zaal / peuteropvang 

Ferwâlde te Plak! 

Nijs fan ‘e Finne-Ferboukommisje 
 

 

 

 
 

En..... we binne los!  ......... Afgelopen 19 september zijn op drie schuine daken van ons dorpshuis 66 

zonnepanelen geplaatst met elk een vermogen van 320 Wp. In totaal dus 21.120 Wp wat zich vertaalt in 

een jaaropbrengst van 21.683 kW/jaar. Dit brengt de 

energierekening een gigantische stuk naar beneden, 

waardoor de exploitatie van De Finne een flinke boost 

krijgt en beter behapbaar wordt! 

 

De volgende stap is de interne verbouwing: keuken, 

bar, toiletten, opslag en vergaderruimte. We hebben 

hiervoor een bestek geschreven en hebben drie 

aannemers gevraagd een offerte te maken. We weten 

nog niet precies wanneer de aannemer gaat starten, 

maar we kunnen u al wel vertellen dat Jelle’s 

Boubedriuw B.V uit Greonterp samen met ons deze 

klus gaat klaren. Ook zijn we met Bakker Vakkeuken uit 

Berlikum in gesprek over het definitieve ontwerp van 

de nieuwe keukeninrichting. We zijn inmiddels begonnen met het opruimen van de ruimtes waar straks 

verbouwd gaat worden. Spullen die over zijn, zullen op een later moment worden aangeboden aan de 

leden. Daarnaast wordt zeer binnenkort de zonwering geplaatst op de ramen van grote zaal / 

peuteropvang en de deur van het slaapverblijf van de dagopvang. Een plan wat al in de zomer van 2018 

was opgevat, maar toen vanwege de financiën niet door kon gaan en vervolgens op de wensenlijst is 

gezet. We zijn blij dat we dit in de totaalplannen van de herinrichting hebben kunnen meenemen.  

Via onze Ferwâldster site kunnen de verrichtingen (plannen ,foto’s, realisatie etc.) ook worden gevolgd: 

https://www.ferwoude.eu/beheerscommissie/herinrichting-de-finne/  

Met groet, de Verbouwcommissie: Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie 

12 panelen op het dak van de vergaderruimte (vm middenlokaal) 

https://www.ferwoude.eu/beheerscommissie/herinrichting-de-finne/

