
 

 

De middenruimte: van opslagruimte met plek voor overleg naar een volwaardige vergaderruimte die prachtig 

mooi bij de bar kan worden betrokken door de schuifwand open te zetten...... 

Ferwâlde te Plak! 

Nijs fan ‘e Finne-Ferboukommisje (23) 
 

Juni ‘21 

Aan belangstelling voor het ‘open huis’ hadden we vrijdag 4 juni jl. geen gebrek! Wat fijn dat we op deze 
manier hebben kunnen laten zien hoe de Finne is veranderd!  

 
 
 
Veel positieve reacties kregen we onder andere op het fotobehang op de wand van de gang naar het 
terras. Een prachtige foto van Ferwoude van destijds. De reden waarom we speciaal op deze wand voor 
deze foto hebben gekozen is omdat dit tafereel het beeld zou zijn geweest wanneer je rond 1905 deze 
kant op keek: “de hikke tusken de skoalfinne de de buorren. Links de winkel fan Van der Weide...Yn ‘e 
midden de timmerwinkelfan Enne Feenstra, rjochts derfan it dak fan de winkel mei bûthûs fan Jentsje 
Grypma”. Geciteerd uit het boek van Ferwoude, pagina 40. 

 
Een hele zoektocht 
nog om de originele 
foto te vinden. Want 
de foto in het boek 
bleek van 
onvoldoende kwaliteit 
om op deze grootte af 
te drukken. De 
kwaliteit van het 
papier van het boek 
bleek de boosdoener. 
Uiteindelijk is de foto 
via Hendrikus en 
Jetske / familie De 
Jong in de 
nalatenschap van de 
schrijver van het boek 
gevonden en kon ZWF 
Ontwerp er mee aan 
de slag. 
 



 

 

 
Medio mei zijn we begonnen met ‘buitenom’: de bestrating voor de hoofdingang, zij ingang en bij de 
slaapruimte van de kinderopvang is opgehoogd. Het was in de circa 10 jaar dat het gebouw staat 
behoorlijk gaan verzakken. 
 
Ook ‘achter huis’ is het aangepakt: de vlonder is verwijderd, een walbeschoeiing geslagen en menig 
kuub zand was nodig om het op de juiste hoogte te brengen. Van Kalsbeek heeft het geheel in de 
klinkers gestraat en ook rondom de buitenberging het pad verbreed. Vanaf het parkeerterrein is nu ook 
een toegang naar achteren gemaakt, zodat hier langs de bevoorrading kan. Net in de week van het 
straten heel veel regen, maar het resultaat mag er wezen! 

 
Het terras zal aan de 
slootkant nog worden 
afgeschermd door de 
bestaande afrastering te 
verlengen. 
 
Binnen is de Finne zo 
goed als gereed. Er zijn 
nog wat punten op de i 
te zetten, maar we 
kunnen weer open en 
dat komt mooi uit nu de 
Covid-19 maatregelen steeds meer worden verruimd. 
 
 
Hartelijke groet, de Verbouwcommissie: 
Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie. 

 


