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De B uwkrant
Informatiekrant voor inwoners van Spijk en omgeving over de bouw van het MFC Spijk.

Hoe staat het met de plannen voor het 
MFC? Hoe zien die plannen eruit en 
welke keuzes zijn gemaakt? Wie kan 
er straks gebruik van maken en voor 
welke activiteiten kun je er terecht? 
Antwoorden daarop, vind je in deze 
eenmalige krant. Dus ga er maar eens 
voor zitten en lees alles door. Wil je 
meer weten of heb je feedback? Kom 
naar de inloopavond op 21 oktober 
2020.
 

In dienst van het dorp
Met dit dorpshuis staan we klaar 
voor jou en allerlei clubs in en in 
de omgeving van ons dorp. Zo 
biedt het MFC onderdak aan de 
kerk gerelateerde activiteiten, de 
muziekvereniging, het volksdansen 
en de MAFF, maar ook aan de 
fotoclub, het Sinterklaasfeest, een 
cabaretavond of de pubquiz. Als 
de verbouwing straks is afgerond, 
worden de mogelijkheden groter en 
de ruimtes gezelliger en functioneler. 
Het dorpshuis wordt een plek in 
dienst van het dorp. Een plek om te 
ontmoeten en samen te zijn. 

Verbouwing en verhuizing
Wanneer alles volgens plan 
verloopt, start de verbouwing aan 
het einde van het jaar. De afgelopen 
jaren hebben we de tijd nodig gehad 
om tekeningen te maken en fondsen 
te werven voor de financiering van 
het project. Voordat de verbouwing 
start, verhuizen we alle spullen 
van het MFC naar ons tijdelijke 
onderkomen: de voormalige 
basischool Fiepko Coolman. Daarna 
is het tijd om de handen écht uit de 
mouwen te steken!

De voorzitter 
nodigt je uit!
“In de afgelopen 5 jaren is 
er veel gesproken over wat 
we willen met een MFC in 
ons dorp. Nieuwbouw of 
verbouw? De keuze voor 
verbouw is misschien niet de 
meest ideale. 
Het is wel 
de meest 
haalbare, 
als we 
rekening 
houden 
met het 
politieke, 
culturele en financiële 
krachtenveld. Als bestuur 
van het MFC Spijk gaan we 
er dan ook voor, om van de 
verbouwing een succes te 
maken. Met deze krant willen 
we jullie graag informeren 
en ook opnieuw in gesprek 
komen. Daarom nodig ik 
iedereen uit om naar de 
inloopavond te komen en 
feedback te geven.”

Jan den Boer, voorzitt er M
FC-bestuur

Nieuwbouw of verbouw? 
Hoe zat het ook alweer?
Een kleine meerderheid van het dorp heeft in het 
verleden gekozen voor een nieuw dorpshuis. Het 
ontwerp hiervoor zou meer dan € 2 miljoen gaan 
kosten. De gemeente kon dit bedrag niet financieren. 
Ook werd een sloopvergunning geweigerd, omdat het 
MFC aangewezen is als karakteristiek pand. 

Achteraf bezien is het maar goed ook dat er gekozen is 
voor verbouw. Zo’n 65% van de totale financiering van 
ruim € 1 miljoen is door allerlei fondsen toegezegd, 
omdat we een karakteristiek pand hebben. Wil je 
meer over dit onderwerp weten? Kom dan gerust naar 
de inloopavond.

Als jij een 
klinkende naam 
voor ons MFC 
weet, stuur ‘m 
dan in! We kiezen 
de beste namen 
uit en laten het 
dorp kiezen. 
Stuur jouw idee 
voor eind oktober 
in via  
info@mfcspijk.nl 

Welke 
naam komt  
er op deze 

gevel?

Voel je thuis in  
ons dorpshuis



Wat is jouw idee over MFC?

Dit zijn de plannen

 Wat vind je van de plannen? Mijn idee voor activiteiten

Wil je meer weten? Kom op 21 oktober a.s.  
van 17.00 tot 21.00 uur naar de inloopavond.
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Loop binnen en bekijk de plannen. Krijg inzicht in de planning 
en de begroting, en stel vragen. Schrijf jouw tips alvast op, 
neem ze me. Ga met ons in gesprek over de toekomst van  
ons MFC.



HOOFDINGANG

1

Neem 
jouw ideeën 

mee naar 
de inloop- 

avond

Vind je weg in ons 
nieuwe dorpshuis...
1. Hoofdingang
De ingang wordt grotendeels van glas. De scheidingswand en 
de doorgang naar de huiskamer (2) zijn ook van glas, zodat hier 
veel meer daglicht naar binnenvalt. De keuzes voor materialen, 
technieken en inrichting zullen toekomstproof zijn. 

2. Wierdezaal met bar
De huiskamer wordt de centrale plek en als je binnenkomt kijk 
je, door de glazen pui, direct naar binnen. Zo valt er eveneens 
meer daglicht naar binnen. Afhankelijk van de activiteit richten 
we de huiskamer anders in. De bar is het vaste element, en 
zoals je ziet, grenst de bar aan de nieuwe keuken.

3. Cereszaal met podium Pomphoes (3a)
Achter de scheidingswand vind je een zaal  die net zo groot 
is als de Wierdezaal, met aangrenzend een podium. Haal je 
de scheidingswand weg? Dan is er ook in de toekomst weer 
een grote zaal van te maken. De lichtkokers in het plafond 
(de rondjes op de kaart) zorgen voor daglicht. Dat was een 
specifieke wens uit de dorps-enquête, op deze manier heeft de 
architect rekening gehouden met die wens. 

4. Nieuwe keuken
De keuken is verhuisd. Hier was eerst een soort binnenplaatsje 
en nu is hier een centrale keuken. Er is voor deze oplossing 
gekozen, omdat we op deze manier de hapjes en drankjes 
vanaf een centrale plek, binnen de zalen, kunnen serveren of 
aanvullen.

5. Wad?
Deze ruimte is gereserveerd voor allerlei jeugdclubs en 
jeugdgroepen van Spijk. Het groepje van MAFF (Meet At Friday 
Friends) wil deze ruimte graag zelf inrichten, en natuurlijk 
geven we de jeugd de ruimte, want zij hebben de toekomst… 
Ook in Spijk!

6. Tjariet, opbaarruimte
Een dorpshuis moet de spil van een dorp zijn. En daar hoort 
ook een plek bij waar je verdriet deelt en troost vindt. In een 
hoek van het gebouw, goed bereikbaar met eigen ingang, vind 
je een opbaarruimte waar je in alle rust afscheid kunt nemen 
van een dierbare.

7. Ingang kerkgebouw
Als je binnenkomt door de oude kerkingang, kun je links je jas 
ophangen en als het nodig is, rechts nog even naar het toilet. 

8. Kwelderzaal met bar
Zoals je ziet, kiezen we voor losse stoelen, zodat we niet 
gebonden zijn aan een vaste opstelling. Op de balkons zijn geen 
stoelen ingetekend, maar die kunnen er wel staan. Er is dan 
ook rekening gehouden met de zichtlijnen richting op podium, 
vanaf de balkons en voorbij de bar.
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 Kom naar de inloopavond! 
Loop binnen tussen 17.00 
en 21.00 uur en bekijk de 
plannen.   

Wo 21 
oktober

6



Wil je
contact?  
Wij ook!
 Reserveer via Kornelia: (0596) 59 12 45
 Mail naar: info@mfcspijk.nl
 
Volg ons op Facebook: MFC Spijk
Lees alles na op: Spijk.net/mfc

Heilige huisjes worden  
niet geschuwd...

Waarom heeft u dit interview 
aangevraagd?
“Nou… Er wordt veel gezegd en 
geschreven, maar niemand vraagt 
mij wat ik ervan vind. Dus ik heb me 
gemeld voor dit interview.”

Aha. Oke. Laten we dan beginnen. 
U bent in 1905 gebouwd voor 
omgerekend € 6.818,- en in 2018 
verkocht voor € 1,-. Wat vindt u 
van die bedragen?
“Ja, mijn zelfvertrouwen liep wel een 
deuk op toen ik zo in de uitverkoop 
werd gezet. Aan de andere kant 
moet er ook veel gebeuren om 
mijn vloeren, dak, interieur en de 
techniek weer up-to-date te krijgen. 
Toen ik daarna hoorde dat het hele 
MFC voor ruim 1 miljoen wordt 
verbouwd, kreeg ik helemaal een 
boost!” 

Volgende vraag: gelooft u in God? 
“Nou, je bent wel op dreef met je 
vragen. Eerst gaat het over geld 
en nu alweer zo’n persoonlijke 
vraag. Maakt het uit wat ik hierop 
antwoord? Ik kan alleen maar 
zeggen wat ik voel als mijn zaal 
vol zit. Gevuld met mensen die 
samenkomen om iets te vieren of 
te gedenken, om te luisteren en te 
genieten. Als mijn schip vol zit, de 
zijbeuken gevuld zijn en ook op de 
balkons geen plekje meer te vinden 
is, dan zit ik vol energie. Dat is wat ik 
voel, en dus weet.”

Hoe ziet u de toekomst?
“Zonnig natuurlijk! Ik ga weer 
gebruikt worden. Heb je de plannen 
bekeken? Die zijn geweldig. Ik word 
beter geïsoleerd, ik krijg een nieuwe 
vloer, mijn glas-in-loodramen blijven 
behouden en ik krijg een heus 
podium voorzien van de nieuwste 
technieken. Maar het allermooiste… 
In de toekomst krijg ik weer volle 
zalen! Echt een droom die uitkomt. 
Dat had ik honderd jaar geleden niet 
bedacht hoor.”

Kunt u iets vertelllen over het 
gebouw in oorlogstijd? 
Ga voor het antwoord op deze en 
andere vragen naar 
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Het MFC-verbouwproject is mogelijk dankzij: 
Gemeente Delfzijl (Alle Dorpen een Dak), Provincie 
Groningen (locatiegerichte aanpak), Nationaal Programma 
Groningen, H.S. Kammingafonds, NAM (Elk Dorp een 
Duurzaam Dak & Kansrijk Groningen), VSB Fonds, 
Oranjefonds, Rabobank Groninger Land, Fonds Eemsmond, 
TCMG en NAM-vergoeding.

EEN INTERVIEW 
MET HET 
KERKGEBOUW   

Hartstikke blij zijn we met alle mensen die het MFC 
nu al helpen. Ons dorpshuis wordt namelijk niet 
gemaakt door een stapel opgepoetste stenen, maar 
door vrijwilligers, bestuur en gebruikers…

Beheer en vrijwilligers
Kornelia is natuurlijk het vaste 
gezicht van het MFC. Naast Kornelia 
steken ook allerlei vrijwilligers de 
handen uit de mouwen, zo is er 
een klusteam op dinsdagochtend, 
mensen die helpen met poetsen 
of jouw kopje koffie inschenken als 
er wat georganiseerd wordt in het 
MFC.

Bestuur en klankbordgroep
We hebben een bestuur en een 
klankbordgroep. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de plannen, 
de uitvoering en de communicatie. 
De klankbordgroep is de 
sparringpartner van het bestuur en 
zij zijn eveneens de oren en ogen in 
het dorp. 

Jullie: de gebruikers
Het gebouw en haar diverse zalen 
worden ingericht met de gebruiker 
als middelpunt. Hopelijk voelen veel 
clubs, verenigingen en individuele 
Spieksters zich straks thuis in ons 
dorpshuis. Het wordt tenslotte een 
plek van ons allemaal!

Heb jij een neus voor leuke activiteiten en lijkt het je leuk om voor andere 
Spieksters af en toe wat te organiseren in ons dorpshuis? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Stuur een berichtje naar Johnny Sikkema om je aan te melden voor de 
activiteitencommissie, dat doe je via: info@mfcspijk.nl

Gezocht

Kiek op 
Spiek! 
De kernwaarden van het MFC 
sluiten aan bij de Dorpsvisie. 
Het MFC wordt een warme 
ontmoetingsplek waar we trots op 
kunnen zijn: voor elkaar en met 
elkaar. Bovendien staat het gebouw 
met haar verbindende functie in 
dienst van het dorp.

 

Samen gaan  
we het maken

Spijk.net/mfc


