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2003 De 1ste vergaderingen over het idee om gebouwen-te-combineren worden gehouden. 
2009 De gemeenteraad besluit positief over een MFA in Oldeberkoop. 
2012  Start van de realisatie. Vooraf: het regelen van vergunningen, aanbesteding, 

 materiaal- en kleurkeuzes, isolatie, duurzame verwarming, geluidsnormen etc.  
2012  Ook het jaar van afstemming met sporters, verenigingen in het dorp, brandweer, 

  peuterspeelzaal, ondernemersvereniging, sportleveranciers, inrichters, aannemer, 
  installateurs, therapeuten, eigenaren van sportkantine, vrijwilligers, gemeente, etc. 

2012 De beheerstichting vormgeven: projectplan, financiering, subsidie-aanvragen, 
  communicatie (logo, website, nieuwsbrief, Dreijer, interviews), fiscus (BTW  
  regeling), opzet exploitatie, huurovereenkomsten afronden.  

2013 Eerste half jaar: afronden van de bouw en ingebruikname van het complex.  

Het bestuur is nu actief met het opzetten en verfijnen van de organisatie zodat het gebruik 
straks handig en soepel verloopt:   Wij hebben er zin in! 

Hoe gaat het straks? Komt er een beheerder? 
De basis is dat er geen betaalde beheerder komt, maar dat we als dorp verantwoordelijk zijn 
voor het gebouw en de exploitatie. We moeten het dus zèlf doen, met elkaar.  
Dat is niet nieuw, want ook in de Blughut deden we al veel zelf, in de sportkantine zijn al 
vaak vrijwilligers aan de slag, de korfbal maakt zijn eigen kleedkamers schoon en er is een 
onderhoudsploeg. 

Voor elk wat wils 
De stichting heeft bedacht dat er commissies komen met elk een eigen taak.  
Er komt een groep voor het bezetten van de bar, voor agendabeheer, voor de schoonmaak, 
voor het onderhoud, voor de inkoop en catering, voor communicatie, voor het financieel 
beheer, voor evenementen, tafels en koffie klaarzetten, eventuele bediening, etc.  

Vrijwilligers  
Er zijn al veel mensen die zich spontaan melden om ‘iets’ te doen. Dat is mooi, want hoe 
groter een commissie, hoe eenvoudiger het wordt. Bovendien is het prettig om met een groep 
aan de slag te gaan, gezelligheid staat immers voorop!  
In alle commissies is al bezetting, maar er kunnen er nog meer bij. 

Als bestuur willen we het de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken en daar 
voorzieningen voor treffen. Bijvoorbeeld de keuze voor gietvloeren en hangende toiletten om  
sanitaire- en doucheruimten makkelijk schoon te houden. Met de diverse commissies 
overleggen we over wensen. 
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Wij weten uit praktijk ervaring dat naar mate bij een gebouw het eindresultaat meer zichtbaar 
wordt, het enthousiasme van mensen zal groeien. Straks staan we in deze MFA te toosten met 
oud en nieuw, vieren we sportieve overwinningen, kijken we naar hilarische 
toneeluitvoeringen en zien we de gymnastiekuitvoering van onze kinderen of kleinkinderen… 
Dan beseffen velen van ons pas dat de MFA ons enthousiasme en waardering meer dan 
verdient. Nu al. Blijf dus niet op het perron staan, neem ook geen plaats in de laatste wagon, 
maar stap in de locomotief. Ga samen met Oldeberkoop mee naar voren ……………  

Jan Hesselink, mede aanjager en bouwvrijwilliger 
Het was maart 2003 dat wij de eerste officiële contacten met de 
gemeente hebben gehad over een MFA in Oldeberkoop. Tien jaar 
later zal de realisatie voltooid worden. De actieve-en positieve 
instelling van ons allen heeft geleid tot dit resultaat.Een prachtig 
complex die Oldeberkoop en omgeving een enorme uitstraling en 
ontelbare mogelijkheden geeft. Het zal de activiteiten stimuleren, 
de samenhang versterken en de kwaliteit van wonen 
opwaarderen.Het doet mij als oud-voorzitter goed om samen met 
de toenmalige commissieleden en de steun vanuit het dorp de 
voortgang en realisatie dagelijks te volgen. Verstandelijk gezien, op 
mijn leeftijd, nog steeds een goed besluit met alle vertrouwen in de 
huidige MFA-bestuurders. Emotioneel vind ik het soms best 
moeilijk om na 9 jaar voorzitter er niet meer direct bij betrokken te 
zijn. Maar als vrijwilliger nu en in de toekomst, hoop ik samen met 
vele andere vrijwilligers een bijdrage te leveren aan dit prachtige 
complex, met tot in lengte van jaren een gezonde exploitatie. 

Rondleidingen in de MFA. 
Het is leuk om van buiten te kijken hoe het wordt, maar is het niet veel leuker om even binnen 
te sneupen? Dat kan op 2 februari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. Dan kan iedereen in de MFA 
een kijkje nemen. Vragen kunnen we beantwoorden en praktische zaken kunnen we 
bespreken. Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding

Spreekuur 
Er is nog steeds Spreekuur, iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur, Oosterwoldseweg 31 / 
Bellen of mailen mag ook altijd  telf: 0516-451811/ stichting@mfaoldeberkoop.nl / website 
www.mfaoldeberkoop.nl / Twitter #mfaoldeberkoop 
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Delen van het werk zijn uitbesteed zoals, grondwerk, heiwerk, staalconstructie, dak- en 
wandbeplating, dakbedekking, kozijnen etc. 

Houwer-Jansen, aannemer uit het dorp, maakt het mogelijk dat vrijwilligers flexibel ingezet 
kunnen worden. Zo hebben ze al sloopwerken verricht, isolatie onder de betonvloer gelegd, 
aluminium kozijnen geplaatst en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Inzet die heel goed  
inpasbaar blijkt tussen onze werkzaamheden. De bespaarde tijd vloeit in geld terug naar de 
stichting MFA. Wij zijn er trots op dat we, in deze voor de bouwsector zeer beroerde tijden, 
kunnen werken aan dit mooie MFA-gebouw. Maar niet minder trots zijn we op al onze eerder 
gerealiseerde bouwwerken. In het bijzonder op de in 2012 opgeleverde ringmuur met 
poortgebouw en het in 2011 gebouwde hotel Lunia. Als aannemer uit het dorp hopen we nog 
in lengte van jaren onze ‘bouwbijdrage’ te kunnen leveren.       

Dennis den Ouden, bouwer in opleiding
Zoals de meeste mensen uit Oldeberkoop wel weten schiet 
het al aardig op bij de MFA. De rekken voor de 
gevelbekleding zitten aan de muur, de 1e beplating zit er 
tegenaan en de dakdekkers doen hun best om zo snel 
mogelijk het dak dicht te krijgen. Er zijn een 7-tal 
vrijwilligers begonnen met het plaatsen van de kozijnen in 
de voorgevel. Dat verliep vrij vlekkeloos zodat we 
uiteindelijk alle kozijnen inclusief beglazing in de voorgevel 
konden plaatsen. Inmiddels hebben de werknemers van Bolk 
constructies het staalwerk geplaatst waarop de tribune’s in 
week twee worden geplaatst. Persoonlijk vind ik het 
ontzettend leuk en leerzaam om aan dit project mee te 
mogen werken. Met name omdat het voor het dorp is en we 
er zelf ook gebruik van gaan maken. Maar vooral omdat je 
dit soort projecten niet altijd en overal zal tegenkomen. 

Daan Zethoven, bouwkundige en procesbegeleider 
De MFA, vanaf het perron of vanuit de locomotief? 
De MFA. Met volle kracht vooruit, de trein is op stoom.  
Na bijna 10 jaar praten, wordt er nu echt gebouwd. Voor ons als de 
bouwmanagers is bouwen een beroepsmatig en alledaags proces. Maar 
persoonlijk als bewoner van Oldeberkoop, is het veel meer dan dat. De 
MFA wordt een verandering die onbetwist synoniem staat voor 
verbetering. Dankzij enkele koplopers. Te vaak zijn abstracte zaken 
als financiën, de wijze van handelen door individuele personen en 
persoonlijke voorkeuren redenen voor terughoudendheid en 
afwachtendheid. Maar beoordeel de MFA nu eens vanuit een 
breder perspectief. Vergeet geld, personen en processen, maar 
kijk naar de kwaliteitsimpuls die de MFA de leefbaarheid in 
ons dorp voor vele jaren gaat bezorgen.  
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Ontmoeten 
Tijdens de bouw fietsen er met regelmaat mensen langs om even te kijken. Het is dus nu al 
een ontmoetingsplaats van het dorp aan het worden. We merken ook dat er binnen diverse 
verenigingen al veel suggesties zijn om iets te organiseren. Zaalvoetbal, voorstellingen, LAN- 
partys, sporttoernooien, artiest uitnodigen, workshops, etc. Als iemand suggesties heeft dan 
horen we dat graag. 

Agenda 
Eind januari staat de Agenda live op de website. Het betekent dat je thuis kunt zien wat er te 
doen is in de MFA maar ook dat je zelf een ruimte kunt reserveren! Natuurlijk kan dit ook nog 
met een telefoontje, maar we verwachten dat reserveren via de website heel praktisch wordt 
voor de gebruikers. 

Voor deze nieuwsbrief vroegen we de bouwers om een kort stukje tekst, maar de inspiratie 
was blijkbaar groot:  

Een visie van de bouwers op de MFA. 

André Jansen, hoofdaannemer 
Ruim acht jaar geleden kreeg ik van Jan Hesselink, destijds 
voorzitter van Plaatselijk Belang, de vraag vrijblijvend een prijs 
op te geven voor het bouwen van een multifunctionele hal bij de 
sportvelden van Oldeberkoop. Hij zei erbij, “ik kan je niets 
toezeggen over de bouw hiervan, maar het gaat eerst over de 
haalbaarheid”. Daarna was het een tijd stil voor 
Houwer-Jansen, maar achter de schermen was de commissie druk 
bezig de haalbaarheid voor elkaar te krijgen. Een aantal malen 
werd mij gevraagd nogmaals prijzen aan te leveren en prijzen van 
o.a. de gemeente Ooststellingwerf te toetsen. 

In 2011 en 2012 was het zover dat de definitieve vorm bepaald 
werd en dat ook offertes bij aannemers opgevraagd werden. 
Gezien het voorwerk dat Houwer-Jansen had gedaan, had ik dat 
graag gedaan in een bouwteam, met opdrachtgever, architect, aannemer en 
staalconstructiebedrijf. Maar gezien het feit dat de bouw betaald wordt met publiek geld, had 
ik er begrip voor dat het werk aanbesteed diende te worden bij meerdere aannemers.  
Omdat het een groot werk betreft en vlak bij huis, was het een extra reden om alles in het 
werk te stellen hier de voordeligst inschrijvende aannemer te zijn. Dat is gelukt. Voor 
Houwer-Jansen heel mooi, maar ook voor de dorpsgemeenschap van Oldeberkoop! 

Inmiddels staat er een imposant gebouw. De planning is strak geregeld. We hebben af en toe 
hinder van vorst en sneeuw en soms van regen, toch gaat de bouw voorspoedig. 
Ook voor onze medewerkers, die dagelijks op het werk aan de arbeid zijn, is het een bijzonder 
project, één dat we niet regelmatig onder handen hebben. 


