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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.  
 
Historie 
Na vele schets- en ontwerpsessies ligt er sinds de zomer van 2013 een realistisch en haalbaar nieuw-
bouwplan, waarin vele wensen zijn verwerkt. Belangrijkste onderdelen zijn: 
- het realiseren van twee extra kleedruimtes,  
- het verplaatsen van de kantine (boven de boxen met uitzicht op zowel het veld als de grote zaal,  
- er komt een nieuwe entree, nieuwe keuken en nieuwe berging, 
- huidige kantine wordt ingericht als ruime vergaderruimte. 
 
Deze plannen zijn mede door overleg met een groep ‘Littenser Deskundigen’ tot stand gekomen. 
 
Op 5 november 2013 was het dan eindelijk zover dat we de plannen tijdens een informatiebijeenkomst 
konden presenteren. Veel dorpsbewoners en gebruikers van De Jister hebben deze avond bezocht, 
waarbij zich ook vele vrijwilligers hebben aangemeld. Dat aanmelden kan overigens nog steeds bij  
Paulus Zijlstra. De reacties op de plannen waren zeer positief.  
 
Projectplan 
Om in aanmerking te kunnen komen voor diverse subsidies zijn de plannen, in overleg met Doarpswurk, 
omschreven in een Projectplan. Dit plan is naar alle subsidieverlenende instanties gezonden. De kosten 
voor het totale plan zijn geraamd op € 530.000,-. Maar gelukkig is de realisatie van de plannen niet vol-
ledig afhankelijk van subsidie. 
 
In het najaar van 2013 is er een start gemaakt met de organisatie van de nieuwbouwplannen, waarbij er 
diverse werkgroepen zijn samengesteld. Zo is er bijv. een werkgroep inrichting, een werkgroep  
financiën, een werkgroep voorbereiding/realisatie en een werkgroep locale activiteiten.   
 
Eveneens hebben wij van de gemeente Littenseradiel de toezegging voor een financiële bijdrage van  
€ 125.000,- o.a. vanwege de belangrijke regionale functie van De Jister. Eind november zijn de  
benodigde vergunningen aangevraagd voor realisatie van de plannen. Op het moment van schrijven zijn 
deze nog niet verleend i.v.m. enkele bezwaren die de gemeente heeft ontvangen. Hûs en Hiem is  
positief over het ontwerp.  
 
Aannemers 
De ontwerptekeningen zijn in het najaar van 2013 verder technisch uitgewerkt in berekeningen en een 
bestek. Hierna zijn er bij drie gemeentelijke bouwkundige aannemers offertes opgevraagd. 
De keuze is gevallen op boubedriuw Kooistra uit Kubaard. In samenwerking met Technisch Installatie-
bedrijf D.A. Reekers en Hankel’s Technisch Bedrijf zullen zij de nieuwbouwplannen realiseren, waarbij er 
ook vele werkzaamheden door vrijwilligers en lokale leveranciers worden verricht.  
 
Planning 
De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang, waarbij alles er op gericht is om eind april te starten 
met de fundering en het grondwerk. Vanaf 12 mei zullen de kleedboxen niet meer te gebruiken zijn, 
waarbij als tijdelijk alternatieve omkleedlocatie een box van de oude kantine en een legertent zullen die-
nen. Douchen is dan tijdelijk niet mogelijk. Voor de bouwvak verwachten wij de nieuwe boxen en kantine 
‘wind- en waterdicht ‘ te zullen hebben.  
 
We houden jullie op de hoogte! 
 
Dagelijks Bestuur M.F.C. De Jister 
 
 


