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NIEUW SPORTIEF EN SOCIAAL HART IN BURGUM

In oktober kunnen sporters uit Burgum
eindelijk terecht in hun nieuwe sporthal
en sportcafé. Drie jaar na de brand die
de Westermar in de as legde, staat de Nije
Westermar er. Twintig sportverenigingen
met in totaal 1200 actieve leden en scholen
staan te popelen om gebruik te maken van
het gloednieuwe complex. Projectleider Jaap
van Bruggen van voetbalvereniging FC Burgum
is trots op wat er is gerealiseerd. ‘De meast
duorsume fuotbalakkomodaasje fan Nederlân.
It gebou is sirkulêr en enerzjyneutraal.
Dat ha wy mei-inoar berikt’, aldus Van Bruggen.
Het past bij de ambitie die de voetbalclub en
andere verenigingen hadden neergelegd bij
de gemeente Tytsjerksteradiel. Het resultaat
is een open sportpark met een extra
kunstgrasveld, een commerciële ruimte die
aan een fysiotherapie wordt verhuurd, een
sporthal die aan alle huidige eisen voldoet en
een sportcafé – gezamenlijk eigendom van

Tytsjerksteradiel en FC Burgum – dat de titel
‘huiskamer van Burgum’ krijgt. ‘It is in sosjale
foarsjenning foar it hiele doarp.
It hat in algemiene útstrieling sadat eltsenien
har hjir thúsfielt.’ Bijzonder is het grote terras
op de eerste etage bij het sportcafé. Vanaf
hier heeft iedereen een mooi zicht over de
sportvelden. Een groep die sowieso overdag
gebruik maakt van de Burgumer huiskamer,
is de onderhoudsploeg van de voetbalclub,
die uit ruim twintig mannen bestaat. Hun
uitvalbasis is de Lytse Westermar. Dit nieuwe
gebouw, dat dezelfde uitstraling heeft als
de sporthal, is het episch centrum van deze
groep vrijwilligers. Hier staan alle werktuigen
en materiaal die ze nodig hebben voor
werkzaamheden op het complex en aan de
velden op Het Koningsland. Voor de bouw ervan
heeft FC Burgum een bijdrage ontvangen uit
het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank
Drachten Noordoost Friesland.
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