Nieuwsbrief
De MFA-trein dendert door….
De bouw gaat momenteel in sneltreinvaart. De contouren van het gebouw staan en nu is de afwerking
en inrichting aan de beurt. Dit betekent dat naast vele bouwvakkers en installateurs er ook steeds
meer vrijwilligers aan de slag zijn. Sommigen komen langs en gaan spontaan mééhelpen. Erg fijn dat
door deze samenwerking veel wensen verwezenlijkt worden.
In deze nieuwsbrief willen we u met name informeren over de voortgang en de planning.

Rondleidingen
Het bestuur wil iedereen bedanken voor de komst en de reacties tijdens de rondleidingen op 2
februari. De opkomst was boven verwachting en voor het bestuur een enorme opsteker. Het bleek
deze dag heel duidelijk dat het een een gebouw wordt voor het hele dorp. Wat hebben we veel
complimenten gekregen en daarnaast ook veel aanvullingen op onze ideeën. We nemen de
suggesties mee in de laatste fase van de bouw en in de inrichtingsfase.

Planning
De bouw heeft last gehad van de winter met liefst 27 niet werkbare dagen! Maar nu gaat het snel en
gebeurt er heel veel. Zowel de aannemer als installateur heeft de gang er in. Er zijn steeds meer
vrijwilligers aan de slag in de avonduren en het weekend.
Brandweermannen doen de inrichting zelf, ze zijn goed bezig. De Peuterzaal word momenteel
geschilderd door vrijwilligers en is dan bijna klaar. 1 April zal deze opgeleverd worden, maar verhuizen
zal nog wel even duren, omdat het speelplein dan nog aangelegd dient te worden. De praktijkruimte
heeft nog een kwast nodig, en kan dan ook ingericht worden. De sporthal is nu gelukkig waterdicht
dus kan de vloer verwarmd worden. Afwerking van het geheel wordt verwacht in mei. Dorpshuis en
foyer liggen op schema.
De sanitair en kleedkamergroep moet nog volledig geïnstalleerd worden, maar het streven is dat er
eind maart twee kleedkamers beschikbaar zijn voor de korfballers, want het buitenseizoen begint
weer.
Al met al, er gebeurt nu veel in de afwerking en inrichting.

Opening 22 juni in de agenda noteren

De opening van het gebouw willen we nog voor de zomervakantie vieren. De datum is gepland op
zaterdag 22 juni 2013. ’s Morgens is de officiële opening en verder zal de hele dag in het teken staan
van de diverse gebruikers van het gebouw. Uw idee is welkom. Nadere informatie volgt.
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Toneeluitvoering De Hoek
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar toch gaat het gebeuren, de éérste acts zullen op 22 en 23 maart in de
MFA opgevoerd worden. Met man en macht wordt gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Wij vragen
begrip voor het feit dat veel zaken nog niet af zijn, maar door gebruik te maken van de bestaande
faciliteiten is het haalbaar.
Wilt u genieten van het blijspel “Dansen met de bovenbuurman”, dan kunt u kaarten reserveren
via telf 0516- 451345/451174.

MFA zoekt naam
Nu noemen we het vaak MFA, maar dit soort gebouwen hebben altijd een naam.
Wij dagen u uit om een mooie naam te bedenken voor het gehele gebouw. Als u geïnspireerd bent om
ook de diverse ruimten van een naam te voorzien, dan horen we graag uw suggesties.
U kunt uw idee sturen naar ons mailadres
stichting@mfaoldeberkoop.nl of inleveren bij het secretariaat
Oosterwoldseweg 31.
Een deskundige en betrokken jury zal de inzendingen beoordelen.

Samen diploma Sociale Hygiene halen
Diverse personen hebben zich gemeld om ‘wel een keer’ te willen helpen achter de bar. Dat is mooi,
want hoe groter de groep hoe eenvoudiger de planning wordt. Om aan verplichte eisen te voldoen
moet er altijd iemand aanwezig zijn met het diploma Sociale Hygiene. Als elke vereniging 1 of meer
leden heeft met dit diploma, dan wordt de bezetting heel eenvoudig te regelen.
Op kosten van het MFA willen we hier de certificering voor aanbieden door dit met een hele groep in
één keer te doen. Dit klinkt ingewikkeld, maar bestaat eenvoudig uit het bijwonen van een
instructiebijeenkomst. Dit houden we natuurlijk in ons eigen MFA.
Van verenigingen verwachten we één of meer leden, maar iedereen kan natuurlijk helpen.
Dus wilt u ook ‘wel een keer achter de bar helpen’, meld u dan aan bij het bestuur.
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Wensen en giften
We hebben nog veel materiaal nodig voor de inrichting van het gebouw. Doordat we met veel mensen
praten en onze wensen uiten, krijgen we mooie reacties;
- een Rabobankmedewerker heeft kunnen regelen dat we een enorme bestuurstafel met 10
zwartleren stoelen hebben gekregen.
- Via de wethouder hebben we veel verlichtingsmateriaal uit Harambe Appelscha gekregen.
- Via het Stellingwerfcollege krijgen we dakvalbeveiliging.
- Een restpartij bestrating is voor een klein prijsje overgenomen van De Samenwerking.
- 13 Zonneboilers hebben we gekregen van Sinnehiem; dit zorgt bij ons voor warm water.
- Ütermohlen levert ons BHV-pakketten voor inkoopprijs.
Werkt u ergens, of weet u een adres waar ze aan het herinrichten of reorganiseren zijn of anderszins
materiaal over hebben? Denk aan het MFA!
Uit ervaring weten we dat er door overleg vaak een mooie deal te maken is.
Ons verlanglijstje is nog best groot en bestaat oa uit
- Afsluitbare kantoorkasten
- Stoelen en tafels voor de bovenverdieping
- Inrichting voor de opslagruimte (kasten, stellingen)
- Hekwerk en bestratingmateriaal
- Garderobe
- Professioneel koffiezetapparaat
- Een Beamer, beeldscherm, en elektronisch scorebord en tijdwaarneming
- En diverse andere zaken

Werkgroepen
Werkgroep inrichting is bezig met sfeer, kleuren, stoelen, tafels, sanitairinrichting,etc.
Werkgroep vrijwilligers bouw is bezig met timmerwerk, schilderwerk, grondwerk, opruimen,
ophalen, afbraak, montage, en heel veel bijkomende klussen.
Werkgroep horeca is bezig met inkoop, inventaris, prijsstelling, vergunningen, barbezetting, etc.
Werkgroep agendabeheer is bezig met digitale agendabeheer en afstemming met barbezetting.
Werkgroep financieel beheer zorgt voor betalingsverkeer, fiscale verwerking, accountantsverklaring.
Werkgroep schoonmaak zorgt voor de organisatie van de schoonmaak van de diverse ruimten.
Werkgroep jongerenwerk is opgestart om een doorstart te maken vanuit de Blughut.
Diversen; er zijn ook vrijwilligers bezig met webbeheer, juridische zaken, ICT, communicatie.
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Nieuwe activiteiten
De nieuwbouw leidt nu al tot aanvraag van nieuwe activiteiten, zoals nieuwe sport, theateractiviteiten,
groepsbijeenkomsten, en er zijn contacten op het gebied van zorg en welzijn.
Voor de praktijkruimte zijn al een aantal vaste huurders en er zijn belangstellenden in beeld. Ook voor
de ZZP-er is dit wellicht voor een aantal dagdelen een goede werkplek.
Hebt u suggesties voor activiteiten in de MFA, of wilt u een evenement organiseren of ruimte huren?
Er is heel veel mogelijk. Neem gerust contact op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Scoren voor een scorebord
Door Hèt Sportcentrum wordt een spinningmarathon georganiseerd
Zaterdag 8 juni van 13.00 – 17.00 uur
met een scorebord in de MFA als doel!
Fietsen zijn te huur voor € 10,- en je mag dan met 1 of meerdere personen een uur fietsen/spinnen.
Vraag je buren, familie, vrienden en kennissen om je te sponsoren, zodat een uurtje fietsen veel meer
dan 1 tientje oplevert. Iedereen die kan fietsen kan meedoen, maar vooral voor sportievelingen uit
ons dorp is dit een mooie kans om iets voor de MFA te doen.
Dus, je hoeft niet te klussen, maar ook op een sportieve manier kun je bijdragen aan de MFA.
Graag vooraf aanmelden (ivm het aantal fietsen) via www.hetsportcentrum.com of door even binnen te
lopen bij Hèt Sportcentrum.

Contact: Wilt u meer weten, helpen of hebt u vragen?
Spreekuur, iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur, Oosterwoldseweg 31 / telf: 0516-451811/
mailen stichting@mfaoldeberkoop / website www.mfaoldeberkoop.nl / Twitter #mfaoldeberkoop.
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