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Nieuwsbrief nieuw- en verbouwplannen De Jister – nr. 2 van april 2014 
 
Middels deze nieuwsbrief willen wij een ieder regelmatig informeren over de huidige stand van zaken 
met betrekking tot de nieuw- en verbouwplannen van M.F.C. De Jister.  
 
Locale activiteiten 
De teller van geldopbrengsten/renteloze aandelen van de locale activiteiten staat momenteel al op  
ca. € 37.000,-. Een enorme prestatie van onze inwoners en de gebruikers van De Jister ! Daar mogen 
we met z’n allen best trots op zijn ! 
 
Naast de uitgifte van aandelen en de nodige giften bracht ook de veiling en het sloopfeest van 5 april jl. 
een flink bedrag op. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd en gezellig sloopfeest met vele posi-
tieve reacties op de aankleding, de muziek en niet te vergeten de succesvolle veiling !   
 
Subsidienten  
Van de ‘Fundatie Santheuvel, Sobbe’ en het ‘Prins Bernhard Cultuurfonds’ hebben we helaas het besluit 
ontvangen dat zij de ver- en nieuwbouw van De Jister niet financieel willen ondersteunen.  
 
We gaan los ! 
De eerste kleinschalige sloopactiviteiten vinden al plaats, maar binnenkort gaan we echt los. Eind april 
wordt de aanvoerroute de parkeerplek – Zachte Berm – De Jister gereed gemaakt door o.a. aanleg van 
een rijplatenbaan en tijdelijke verwijdering van het houten bruggetje. Vervolgens wordt er op donderdag 
1 mei gestart met de heiwerkzaamheden.  
 
Vanaf 12 mei zullen de kleedboxen niet meer te gebruiken zijn, waarbij als tijdelijk alternatieve omkleed-
locatie een box van de oude kantine en een legertent zullen dienen. Douchen is dan tijdelijk niet moge-
lijk. Met VVO en de K.V. Onder Ons zijn we al in gesprek om te kijken hoe we de overlast kunnen mini-
maliseren/beperken. De Spulwike verhuist dit jaar eenmalig naar Winsum.  
 
Na het nodige sloopwerk, staat het plaatsen van de nieuwe staalconstructie voor 19 mei gepland. Dan 
zullen de contouren van de nieuwbouw ook echt zichtbaar worden.  
 
Tot slot 
Met de indieners van de zienswijzen/bezwaren op de nieuwbouwplannen zijn inmiddels enkele gesprek-
ken gevoerd in een goede en open sfeer, waarbij er de nodige aanvullende afspraken zijn gemaakt.  
Zo worden de ramen aan de ‘achterzijde’ van nieuwbouw De Jister uitgevoerd in ondoorzichtig glas. 
 
 
We houden jullie op de hoogte! 
 
Dagelijks Bestuur M.F.C. De Jister 
 
 


