Nieuwsbrief
MFA trein dendert voort, op weg naar opening….
Ook al lijkt het wat stil de laatste tijd, er gebeurt erg veel, zowel in en om het gebouw, maar ook
organisatorisch. Op de achtergrond zijn een aantal cruciale processen aan de orde geweest die
veel invloed hebben op de financiën. Het bestuur heeft hier menig uurtje in moeten steken, maar
uiteindelijk lijkt het erop dat dit tot een positief einde komt.
In de bouw is heel veel werk gedaan, bouwkundig is praktisch alles klaar en installatietechnisch
wordt een inhaalslag gemaakt. Ook wordt er in deze laatste weken gewerkt aan de inrichting van
het gebouw, zoals de gietvloeren in sanitaire ruimten en momenteel wordt de sporthalvloer
gegoten. Het schilderwerk nadert het einde, de keuken wordt nog vernieuwd en dan kan het
nieuwe meubilair er in. In goede samenwerking is met de korfbal- en voetbalverenigingen het
terras voor de kantine verniewd. Momenteel is ROC Drachten met leerlingen bezig aan de
bestrating aan de voorkant.
Ook al is het hele project MFA nog niet geheel afgerond, het einde van het bouwproces is in
zicht en dat feit wil het bestuur graag met u vieren.

Uitnodiging opening 22 juni 2013
Het bestuur nodigt u van harte uit om het einde van de bouw met ons te vieren.
Er is vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur een divers programma met de
officiële opening om 10.30 uur.
Dat belooft een historisch, spectaculair moment te worden, dus komt allen.
’s Avonds is een feestavond gepland, óók met een programma voor elk wat wils.
Dansen, luisteren, maar ook voldoende ruimte om rustig en gezellig te praten.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over deze dag.

Berkopers waarderen de MFA
Menig Oldeberkoper is zich bewust dat we erg veel geluk hebben dat juist in deze tijd van
economische recessie het gebouw nog gerealiseerd wordt. Dit is te danken aan een langdurig
proces, waarbij in 2009 (nog voor bezuinigingen) al een principebesluit is genomen door de
gemeenteraad. Op dit moment blijkt de behoefte aan de ruimte zeer groot en wordt er al veel
gebruik gemaakt van de mogelijkheden.
Het dorp heeft er een gebouw bij dat ongetwijfeld uitgroeit tot een bruisend en gezellig
dorpscentrum en daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhang.
Al tijdens het bouwen zijn de krachten en kennis gebundeld, waardoor een grote mate van
zelfredzaamheid van Oldeberkoop zichtbaar wordt. Voor de toekomst is er al een geweldige basis
gelegd van betrokkenheid, waardoor ook het beheren van het gebouw een bezigheid wordt waar
iedereen zijn steentje aan bij kàn en wil dragen.
Samen kunnen we heel wat bereiken, dat blijkt!
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Een groot

‘Dank U Wel’

Wat kun je zeggen, er zijn nooit genoeg woorden om mensen te danken die meehelpen.
Het is SUPER!
De vraag of iemand wil helpen wordt praktisch altijd positief beantwoord, ook al komt het soms
op het laatste moment. Er is door heel veel mensen meegeholpen, aan heel verschillende klussen.
Het blijkt wel; vele handen maken licht werk.
Bovendien is het gezellig om samen bezig te zijn met de realisatie van zo iets moois. De foto's
die op onze website www.mfaoldeberkoop.nl te vinden zijn geven een indruk van de
werkzaamheden en ook van de sfeer.
Naast de groep vrijwilligers die op persoonlijke basis hebben meegeholpen, moeten we ook
diverse ondernemers uit het dorp bedanken voor hun professionele medewerking. Aan het
project MFA hebben minimaal 20 ondernemers uit Oldeberkoop een bijdrage geleverd. Velen
hebben hun bedrijfsmatige kennis en vakmanschap als vrijwilliger ingezet voor de MFA.
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PROGRAMMA

OPENINGSFEEST.

De opening wordt een unieke gebeurtenis waarbij we alle (zoveel mogelijk) inwoners uit het
dorp nodig zijn. We nodigen u van harte uit om 10.30 uur aanwezig te zijn.
Bij de opening zal ook de naam van het gebouw bekend gemaakt worden en wordt het

kunstwerk van ‘De eerste steen’ onthuld.
Na de opening zijn alle ruimten in de MFA te bezichtigen, en ook de Peuterzaal en de
Brandweerkazerne. In de Praktijkruimte kunt u kennismaken met logopediste Erica Vuist,
diëtiste Carin Pranger en fysiotherapeut Jan van der Heide.
In de MFA speelt muziek en er zijn diverse demo’s. Als verenigingen zich nog willen profileren
of promoten, dan graag even contact opnemen met het bestuur.
Op het buitenterrein wordt door de brandweer een spectaculaire en zeer uitgebreide 112-

dag verzorgd.

Alle mogelijke materialen zullen aanwezig zijn, van hoogwerker tot vlam-in-depan. Er is een springkussen, kinderen kunnen geschminkt worden en u kunt ook een kijkje
nemen in de jongerenbus van Scala.
Door plaatselijke ondernemers wordt voor lunchmogelijkheden gezorgd.
Van 10.00 tot 16.00 uur is er mogelijkheid om veel te bekijken en tijd voor gezelligheid.

Aanvang Feestavond 19.30 uur
-

Openingsdans door jeugd van Oldeberkoop
Muziek door Berkopers.
Klapstuk van de feestavond is de Coverband Billboard. Negen muzikanten:
zangers, een viermans sterke ritmesectie en 3 blazers zijn in staat om een geweldige
feestavond te verzorgen. Ze spelen voor elk wat wils, van luisterliedjes tot danceclassics,
van bekende Rocknummers tot Nederlandstalig.
Dit feest wordt gehouden in de sporthal.

Wilt u liever rustig zitten en de gelegenheid hebben om te praten, dan kan dat in de toneelzaal en
in de sportkantine. Al wéér, voor elke doelgroep is er wat mogelijk, multi-functioneel dus!
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Tegenslagen
Helaas hoort bij het bouwproces ook minder goed nieuws. Er zijn al een aantal faillissementen
tijdens de bouw geweest en ook ‘ons’ Installatiebedrijf Oosterveld heeft het faillissement aan
moeten vragen. Bijzonder sneu voor de medewerkers, maar ook voor de stichting een probleem.
Naast de financiële en juridische onzekerheden moet juist in de eindfase van de bouw nog veel
installatietechnisch werk uitgevoerd worden. Door goed overleg met de curator zijn gelukkig de
werkzaamheden voor zo ver mogelijk voortgezet. Onze adviseurs Daan Zethoven en Jan de Boer
hebben in dit proces een fantastische bemiddelende rol vervuld. Het bestuur bedankt hen voor de
professionele begeleiding. Inmiddels is Oosterveld overgenomen en wordt met extra mankracht
gewerkt om de opgelopen achterstand te verwerken.

Buurtmeester
Door het bestuur is het concept Buurtmeester bedacht en er is een plan ontwikkeld in
samenwerking met Alliade (waaronder Talant). Op onze website kunt u hier meer over lezen. Het
concept is gebaseerd op ontwikkelingen op het gebied van WMO, de Participatiewet en de
Transitie Jeugdzorg. Het concept is aangemeld als Kroonappel van het Oranjefonds en door de
vele stemmen uit het dorp was dit het winnend project in deze categorie in Ooststellingwerf. Hier
zijn we best wel heel trots op! In de provinciale ronde zijn we verslagen door soortgelijke
initiatieven. Inmiddels is over het Buurtmeesterconcept een eerste gesprek geweest met de
Gemeente Ooststellingwerf. De gemeente zal de mogelijkheid voor een pilot inventariseren.
Door Alliade wordt het vervolg proces begeleid.

Voortgang na de opening
Ook al is het gebouw klaar voor gebruik, het project MFA is nog lang niet af.
Er moet nog meer gebeuren, zoals:
 Afronding details in het gebouw.
 Afronding inrichting sporthal
 Afronding parkeerterrein aan tennisbaanzijde.
 Afbraak gymnastieklokaal en inrichten als parkeerterrein.
 Sportkantine aanpassen aan MFA.
In de zomer wordt de MFA gebruikt voor de Open Stal en er wordt een gymnastiekkamp
gehouden. De spinningmarathon van Het Sportcentrum zal worden gehouden in september.
Wilt u meer weten, helpen of hebt u vragen?
Bestuur zit iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur in de MFA / telf: 0516-452550/
mailen stichting@mfaoldeberkoop.nl / website www.mfaoldeberkoop.nl / Twitter
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