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‘Huiskamer’ Minnertsga alvast open voor dorp
MARIA DEL GROSSO

Het open huis is bedoeld om hun
nieuwsgierigheid te bevredigen
maar ook als start voor een inzame-
lingsactie. ,,De basis is der’’, zegt
voorzitter Wim Dijkstra van de Stich-
ting MFA. Van de inwoners wordt
verwacht dat ze nog een bijdrage le-
veren aan een licht- en geluidsinstal-
latie, buitenterras, nieuwe bestra-
ting, beplanting en zonnepanelen.

Als dat allemaal voor elkaar is, is
het 2 miljoen euro kostende plan
klaar. Dijkstra schat dat dat rond Ko-
ningsdag 2015 zal zijn. Bouwbedrijf

MINNERTSGA De bouw is nog in
volle gang. Toch kunnen inwoners
van Minnertsga vandaag alvast een
kijkje nemen in hun nieuwe multi-
functionele accommodatie (MFA).

Lont uit Sint Annaparochie startte in
juni 2013 met de bouw na een voor-
bereiding van zeven jaar. De nieuw-
bouw moet het verouderde dorps-
huis De Boppeslach vervangen.

Een aanvankelijk groter plan met
nieuwbouw van de scholen erbij,
bleek een stap te ver. Met de oplos-
sing die nu gevonden is, kan het
dorp zeker uit de voeten, stelt Dijk-
stra. Aan de bestaande voetbalkanti-
ne en kleedboxen is een grote foyer
gebouwd. ,,Dat moat de húskeamer
fan Minnertsga wurde. Mei in waar-
me útstrieling.’’

Aan de foyer grenst een nieuwe
sporthal waarvan de akoestiek ge-
schikt is voor muzikale uitvoerin-
gen. Ook is dit nieuwe deel voorzien
van twee kaatsmuren. Voor het
muurkaatsen verwacht de stichting
veel animo. Sportzaal, foyer en voet-

balkantine kunnen voor grote fees-
ten met elkaar verbonden worden.

,,It doel is dat alle feesten hjir hâlden
wurde kinne.’’ Groot voordeel is dat

de parkeerruimte al aanwezig was.
Voor de sportzaal moest het trai-

ningsveld opgeofferd worden, maar
ook daarin is voorzien. Binnen het
bedrag was ruimte voor een kunst-
grasveld dat al gerealiseerd is. De ge-
meente het Bildt droeg 1,7 miljoen
euro bij, uit fondsen wist de stich-
ting 300.000 euro los te peuteren.
Kantine, kleedboxen en buitenkant
van deze oude gebouwen worden
voor dit bedrag ook nog opgeknapt.

De kers op de taart moeten de zon-
nepanelen worden, die op het dak
van de sportzaal gepland zijn. Komt
er genoeg geld binnen om die te
plaatsen, dan scheelt dat enorm in
de energielasten.

Open huis en presentatie actie-
plannen, vandaag van 14 tot 16
uur.

Bouwvakkers werken nog aan de foyer van de nieuwe MFA.
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