Nieuwsbrief
MFA MeJander: Na de opening samen ontdekken
De opening op 22 juni lijkt al weer
heel lang geleden. Het was een
fantastische dag.
Velen hebben zich op een of ander
manier ingespannen want er was een
uitgebreid programma. Deze dag was
weer een bewijs dat door
samenwerking heel veel mogelijk is!
Het is een dag geworden met mooie
herinneringen en een blijvende naam:
MFA MeJander. Op de website staan
foto’s van de opening en staat ook de
uitleg van de naam.
Oldeberkoop is een gebouw rijker en dat blijkt een schot in de roos. Zelfs in de zomervakantie
waren er activiteiten en daarna wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van de verschillende
ruimten. Voor iedereen is het nog wennen en ontdekken hoe alles precies moet en dat geldt
natuurlijk ook voor het stichtingsbestuur. Het bouwproces zat vol met ‘technische’ keuzes, en in
deze fase zijn er steeds ‘ontdekkingen’ waar afspraken over gemaakt moeten worden.
Het installatietechnisch inregelen is momenteel een belangrijk aandachtspunt. Door de
weeromslag krijgt het bestuur van gebruikers reacties o.a. over temperatuur, douches. Het
zogenaamde ‘inregelen’ van alle installaties is in werking gesteld. Soms moet er handmatig iets
gedaan worden, soms kan op afstand bijgesteld worden. Door de aandacht die hiervoor is, is het
nu in bijna alle ruimtes prettig vertoeven, maar dit blijft voorlopig een aandachtspunt. Het
bestuur ervaart hierbij weer een prettige samenwerking met de gebruikers.
Al met al, er gebeurt een heleboel, en daarom deze nieuwsbrief met allerhande nieuwtjes.
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De organisatie
Het gebouw moet beheerd worden door ‘het dorp’. Er zijn diverse werkgroepen die zich
allemaal met deeltaken bezig (gaan) houden. Vaak is dit een vervolg op wat eerder al is bedacht,
maar nu nog uitgevoerd moet worden.
Op dit moment zijn vrijwilligers bezig met agendabeheer (Annette Nijholt), kantinebeheer en
coördinatie (Grietje Dekker), schoonmaak, beeld/geluid/energie/ICT, horeca (coördinatie Rinse
Kootstra), inrichting (coördinatie Finy Meestringa), technische dienst, schilderwerk (coördinatie
HiIleke Timmer)

MFA MeJander elke dag open
Het bestuur zorgt dat iedere avond (m.u.v. zondagavond) het gebouw open is. Van maandag t/m
vrijdag overdag zijn er al 5 dagdelen bezet met activiteiten en is MFA MeJander dus ook open.
Bezoekers zijn altijd welkom om te zien wat er te doen is, een kop koffie te drinken of natuurlijk
zelf mee te doen. Hieronder een overzicht van de diverse activiteiten.
Dag
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Dinsdagmorgen
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagmiddag
Woensdagmiddag
Woensdagavond
Donderdagavond
Vrijdagmorgen
Zaterdag
Zondag

Wat
Onderhoudsgroep sportvelden
Ouderengymnastiek
Harmonie Brocante
Yoga
Yoga
Aerobics
Helischool Oldeberkoop
Bewegen op muziek
Biljarten
Badminton en volleybal
Popkoor
Koersbal ANBO
Korfbal en voetbal
Voetbal en korfbal

Contactpersoon
Wolter Dijkstra, telf 451784
Riet Woudstra telf 451822
Wietske Brandsma telf 451111
Loes Baldée telf 427827
Doetie de Jong 0561-688525
Imke Nijholt telf 451054
Bert vd Schoor telf 452224
J. Wallenburg 0513-844932
Jan Hesselink, telf 451899
Ernst van Genne, telf 451727
Marion Post telf 451760
Cor Haze, telf 452427
Korfbal telf 858510
Voetbal telf 451172

Beheer
Iedere avond in de week is er barbezetting, zodat de koffie klaar staat!
In de week zijn er overdag al 5 dagdelen activiteiten en is het gebouw ook open. We zijn in
contact met diverse personen die het beheer overdag gaan doen. De planning wordt nu opgesteld.
Wellicht is er nog iemand in het dorp die dit (ook) wil doen. Neem gerust even contact op om de
mogelijkheden te bezien.
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In het weekend is tijdens de sportactiviteiten het beheer in handen van Ben en Anjo Boonstra
zoals wij dat altijd al gewend waren.
Bij organisatie van evenementen wordt ondersteuning geleverd door verenigingen zelf.

Sporthal bezet!
4 middagen in de week is er schoolgymnastiek, op de namiddag is er vaak turnen en na de
herfstvakantie begint het zaalkorfbal en er komt ook nog zaalvoetbal bij voor de jeugd. Samen
met o.a. de volleybal, badminton en aerobics betekent het dat de sporthal op alle middagen en
avonden praktisch volledig bezet is. Ook op zaterdagen is de hal nagenoeg vol met
competitiekorfbal, zaalvoetbaltoernooien en gymtrainingen. Inmiddels zijn op vrijdagavond de
eerste volleybalwedstrijden gespeeld. Fantastische sfeer ontstaat er dan, vooral door het
aanwezige publiek, dus kom ook eens kijken, aanmoedigen en ontmoeten.

Biljarten
Inmiddels is het biljart ook in gebruik genomen, zowel door jongeren
als door ouderen. Iedere woensdagmiddag is een groep actief met de
keu. De bedoeling is dat er meerdere middagen gebiljart kan worden,
zodat je niet te lang op je beurt hoeft te wachten.
Wilt u ook meedoen, of gewoon eens vrijblijvend even een balletje
stoten, dan bent u van harte welkom.

en verder nog …
Naast de sport zijn er in MFA MeJander met regelmaat vergaderingen van diverse groepen, de
Vrouwen van Nu komen maandelijks langs, de toneelverenigingen gaan aan het voorbereiden,
etc. Daarnaast weten ook andere partijen MFA MeJander te vinden voor vergaderingen en
bijeenkomsten, zoals Comperio voor cursussen en de gemeente voor informatiebijeenkomsten.
Het zou fijn zijn als de Oldeberkoper inwoners ook hun netwerk gebruiken en MFA MeJander
aanbevelen. Op die manier kunnen extra bijeenkomsten in Oldeberkoop plaatsvinden.
Door een goede afstemming met de plaatselijke horeca en winkeliers ontstaan win-win-situaties
voor iedereen.

Voortgang na de opening
Ook al is het gebouw klaar voor gebruik, het project MFA is nog lang niet af.
• Afronding details in het gebouw; dit gaat nog wel een tijdje door. Gordijnen, zonwering,
schoonloop-matten besteld. Keukenberging en gewone berging materiaal in bestelling,
kelder gecoat, schilderwerk wordt afgerond, beamer in bestelling, geluidsapparatuur
geinventariseerd, praktijkruimte ingericht met kunst van Beeldend Oldeberkoop,
schoonmaakmateriaal besteld, etc.etc.
• Afronding inrichting sporthal; scheidingswand, railing met glas, tribunezitjes besteld
• Afronding parkeerterrein aan tennisbaanzijde: in overleg over win-win oplossing
• Afbraak gymnastieklokaal en inrichten als parkeerterrein; herfstvakantie afbraak, dan
herinrichting schoolplein en parkeren. Planontwikkeling weer in overleg met ROC
leerlingen.
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• Sportkantine aanpassen aan MFA; winterseizoen.
• Ook de website mfaoldeberkoop.nl is geactualiseerd.
Al met al, er is door veel mensen al weer veel gedaan na de zomervakantie.

Wilt u meer weten, helpen of hebt u vragen?
Bestuur zit iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur in MFA MeJander / telf: 0516-452550/
mailen stichting@mfaoldeberkoop.nl / website www.mfaoldeberkoop.nl / Twitter #mfaoldeberkoop.

Boekenruil
Een onderdeel van MFA MeJander wordt een boekenruilplek. Hiervoor is inmiddels een kast ingericht met diverse
boeken. De bedoeling is dat iedereen een boek mee mag
nemen, als hij zelf een ander boek inlevert.
Op die manier blijft de kast gevuld en is er steeds wat
nieuws te halen. Op 4 oktober zijn de eerste boeken
geplaatst en nu maar ruilen met elkaar.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Afvalscheiding
Een gebouw waar veel mensen komen produceert ook afval; het bestuur wil hier bewust mee
omgaan en kiest voor afvalscheiding.
O.a. de koffie en koffiebekers worden voortaan
apart ingezameld.
De bekers kunnen bij het oud-papier, dus dat is
weer goed voor de school.
De plastic flesjes gaan ook apart, zodat onze grijze
afvalcontainer een stuk kleiner kan.
Er wordt gezorgd voor voldoende en duidelijk
materiaal zodat op deze manier een groot deel apart
aangeleverd wordt.
Afvalscheiding is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook als kostenbeheersing!

Thuis - Werken in MFA MeJander?
Naast het verenigingsleven is ook de peuterzaal volop in gebruik. De peuters
en leiding zijn erg blij met de nieuwe ruimte, zie ook het artikel op
mfaoldeberkoop.nl.
De Brandweer heeft inmiddels ook zijn intrek genomen in de nieuwe
kazerne. Met een extra waterauto erbij is Oldeberkoop een volwaardige en
belangrijke brandweerpost in de regio.
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De praktijkruimte had bij de opening al vier verschillende huurders. Helaas heeft de
fysiotherapeut zich moeten afmelden. Dit betekent dat er nog dagdelen beschikbaar zijn. Graag
willen we deze verhuren aan Berkopers en doen hierbij een oproep aan belangstellenden.
Wanneer we geen reacties uit het dorp krijgen, dan gaan we adverteren.
We wijzen ook op de mogelijkheden voor ZZP-ers om in de MFA MeJander
afspraken te arrangeren of om daar te gaan werken. Ook de zogenaamde
‘thuiswerkdag’ kan prima in de MFA, zodat je niet afgeleid wordt door huiselijke
beslommeringen.
Met open-WIFI en voldoende ruimte is MFA MeJander ook een prima werkplek.
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