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Bouw multifunctionele accommodatie ligt op schema
De bouw van de multifunctionele accommodatie Oldeberkoop (MFA) ligt op schema. 
De vloer ligt klaar voor de opbouw en dan gaat het snel. Per 1 januari 2013 worden naar 
verwachting de ruimtes voor de brandweer en peuterspeelzaal opgeleverd. Half maart is de 
rest van het gebouw gereed om te gaan inrichten en te gebruiken.  
Door constante afstemming tussen de aannemer, de installateur en de bouwkundige 
begeleiders wordt vanaf juni tot nu toe het schema steeds gehaald, dus dat gaat goed!

▪ Vloer verbergt tien kilometer aan vloerverwarming (foto: R. Mulder)

 Vrijwilligerswerk helpt budget rond te krijgen  
De gemeente geeft met name geld voor het gebouw, maar dan zijn we er nog niet. Veel 
verenigingen hebben in de aanloopfase hun wensen kenbaar gemaakt en daar wordt 
bouwtechnisch zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Denk bijv. aan het beweegbare 
toneel. 
In de begroting is een fiks bedrag opgenomen dat we met vrijwilligerswerk moeten 
verdienen.  Door met vrijwilligers werkzaamheden uit te voeren, besparen we in de 
bouwkosten en kan de stichting geld uitgeven aan extra wensen.  

Verenigingen en inwoners kunnen nu helpen om alle wensen te realiseren.  
Verenigingen worden nu gevraagd om mee te helpen, maar iedereen kan zijn steentje 
bijdragen. Daarbij kunt u denken aan grote klussen zoals het  schilderen, tegelwerk, 
straatwerk, metselen, maar later ook de afbraak van het gymlokaal.  
Tussendoor komen er steeds kleinere, ad hoc klussen, die we ook zelf kunnen. We hebben 
al veel hulp gehad bij het rooien van de boswal, het isoleren van de vloer, en het 
ontmantelen van kleedkamers. Dat geeft al een mooie opbrengst ! 

 Vrijwilligerswerk; vooral óók voor je eigen comfort  
Als je als vrijwilliger meedoet, dan doe je dat óók voor jezelf. Het 
is nu erg gezellig om te helpen, en als het klaar is kunt u lekker 
zitten en genieten van alle mogelijkheden en comfort in het 
gebouw. Kom gerust eens langs.  
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Als we extra middelen beschikbaar hebben, dan kunnen we met de volgende wensen aan de 
slag, zoals o.a.: 

- goede stoelen voor in het dorpshuis,  
- een effectieve licht- en geluidsinstallatie, beamers,  
- een tribune met zitplekken,  
- korfbal- ,volleybal- en turnmateriaal,  
- toneelgordijnen,  
- zonwering,  
- de nieuwe bar, en extra keukenmateriaal, 
- handig schoonmaakmateriaal 
- inrichting opslagruimte 
- bestrating rondom,  
- en ook beveiliging en ICT-toepassingen willen we graag zo goed mogelijk faciliteren.

Een speciale bijdrage wordt geleverd door Jan de Vries, in het 
dagelijks leven monteur van aluminium kozijnen. Mede door zijn 
inzet heeft het MFA gekozen om bij zijn bedrijf de kozijnen te 
bestellen.  
Hij gaat als vrijwilliger samen met anderen deze kozijnen plaatsen. 
Dat levert de stichting een enorme besparing van uren op. 
 “We moeten het met elkaar doen, met elkaar de schouders eronder, 
want we willen ook nog graag een kunstgrasveld” aldus Jan.
Een prachtig staaltje van samenwerking met alle lof voor Jan.

Kunstgrasveld nog steeds in beeld
Samen met de voetbal- en korfbalverenigingen is een onderzoek opgestart met SAMEEN, 
een organisatie van studenten die zich bezig houden met duurzame energievraagstukken.  
Het idee is om te kijken of de warmte opgewekt uit een kunstgrasveld kan worden 
opgeslagen en of deze gebruikt kan worden voor de warmtevoorziening in het MFA.  
Al met al een technisch hoogstandje, waarvoor we andere subsidies willen aanvragen. Als dit 
lukt, hebben we een win-win-win situatie, voor de MFA, voor de korfbal, en voor de voetbal! 
Dit project loopt dus naast de bouw van het MFA nog steeds door! 

Live beelden via de website
Even wandelen langs de MFA? Dat kan altijd en overal, want zelfs 
thuis kunt u de bouwwerkzaamheden volgen.  
Door Laurent Twint is samen met René Mulder gewerkt aan live-
beelden die u op de website kunt zien. Vooral nu de opbouw wordt 
gebouwd, is het interessant om te kijken.  

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.


