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Nije Westermar

De eerste Hûskeamer met 0.0-tap? 

In het sportpark is een nieuwe sporthal gerealiseerd. 
Dit biedt heel veel mogelijkheden om nieuwe initiatieven te 
ontplooien op het sportpark. Tevens kijken we op een andere 
manier naar het sportpark, het heeft met name ook een so-
ciale functie. Mensen komen samen, mensen leren, mensen 
doen dingen met elkaar. Het park biedt voor velen structuur 
in hun leven en met een Hûskeamer gaan we dit bundelen en 
faciliteren. 

Alle twintig verenigingen die gebruik maken van het nieuwe 
sportpark, zijn vroegtijdig bij een burgerinitiatief betrok-
ken en om input en samenwerking gevraagd. Omdat FC 
Burgum vanwege de fusie graag een nieuwe onderkomen 
c.q. kantine wenst, is gezamenlijk met het burgerinitiatief 
en later met de gemeente gekeken naar wat de mogelijk-
heden waren van een geïntegreerd nieuw sportcafé voor 

FC Burgum in de sporthal. 
Dit alles heeft geresulteerd in een herbouwplan van de sporthal 
en de integratie van binnensport, buitensport en FC Burgum 
in De Nije Westermar. Dit in combinatie met een gemoderni-
seerd sportpark, waarbij tevens de sociale ontmoetingsfunc-
tie een plaats krijgt in het gebouw. Doordat alle bestaande 
kantinefaciliteiten in De Nije Westermar komen, zullen wij als 
gebruikers en exploitant van de kantine veel contacten krijgen 
met andere bezoekers en gebruikers van de sporthal, zoals 
dat ook in de bestaande situaties reeds het geval was. Een 
situatie die door fusie en integratie met andere verenigingen 
alleen maar sterker zal worden.

Het sportcafé van De Nije Westermar is meer dan een plaats 
waar je een drankje en een hapje kunt halen, het is vooral het 
sociale hart van de verenigingen en daarmee ook van Bur-

In Burgum is vanaf september 2019 het complete sportpark gemoderniseerd, dit naar aanleiding van het 

afbranden van de oude sporthal Westermar. Het gemoderniseerde sportpark wordt een volledig ‘open’ 

sportpark en aangesloten op het huidige Wetter en Willepark. 

Het sportcafé van de toekomst staat in Burgum!

Jaap van Bruggen
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gum. FC Burgum heeft ca. 800 actieve leden. Hiermee bereikt 
de vereniging indirect ca. 4000 Burgumers in de hoedanigheid 
van leden, oud-leden, vrijwilligers, ouders en supporters. FC 
Burgum is meer dan een club, ze heeft ook een belangrijke 
sociale functie in Burgum en omgeving. 

Gezamenlijk met het burgerinitiatief en de andere verenigin-
gen is het plan opgevat om het sportcafé te verbreden tot een 
Hûskeamer voor Burgum. De Hûskeamer is tegelijk met ope-
ningstijden van de sporthal open voor een ieder die dit wil. 
Deze Hûskeamer die een sterk sociaal karakter heeft, past 



Sjoerd en Arjan. 
Typisch ondernemers 
met een nine-to-fi ve 
mentaliteit.

Het gemak van een grotendeels 
geautomatiseerde administratie

Overal en altijd inzicht 
in actuele cijfers

Betrouwbare sturingsinformatie 
in één muisklik

Altijd het advies van uw 
accountant bij de hand

Tijd overhouden voor zaken
die er écht toe doen

Ontdek hoeveel tijd u kunt besparen! 
Ga naar www.boekhoutvankromhout.com  

Da’s lekker... tijd overhouden voor een potje tennis 
met je vrienden. Hoe doe je dat? Met Boekhout 
van Kromhout. Deze slimme online oplossing 
van Van der Veen & Kromhout geeft 24/7 inzicht 
in de prestaties van uw bedrijf. U bent altijd in 

control en de tijdrovende administratie behoort 
tot het verleden. Zo kunt u de kostbare uren na 
vijven besteden zoals u zelf wilt: aan uw relatie, 
uw kinderen, uw hobby, uw sport of om nieuwe 
ondernemingsplannen uit te werken.

Nieuw! Slim boekhouden met een betrouwbare online totaaloplossing

Noordersingel 23, 9251 BL Burgum 
tel. 06 226 055 22 - jaap@holwerda.com

inkoop, verkoop en verhuur zeecontainers
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dan ook prima bij de waarden die wij als nieuwe voetbalver-
eniging hebben: hart voor de club, hart voor de sport en hart 
voor de omgeving.
De doelgroep voor de Hûskeamer, naast leden van FC Bur-
gum, zijn de bezoekers van de sporthal en van de wedstrijden 
die daarin plaatsvinden, ouders die sportende kinderen opha-
len, scholieren, overige vrijwilligers, buurtbewoners, alleen-
staanden etc. Door de bundeling van alle sportvoorzieningen 
in De Nije Westermar hebben de verenigingen de mogelijkheid 
om tegen lagere exploitatielasten met minder benodigde vrij-
willigers méér te bieden. Exploitatie van de Hûskeamer vindt 
plaats door FC Burgum in samenspraak met andere gebrui-
kers van de sporthal, een aantal ervan draait ook mee in de 
bardiensten. 

FC Burgum is meer dan een club, 
ze heeft ook een belangrĳ ke 
sociale functie in Burgum en 
omgeving.

FC Burgum wil een gezonder assortiment gaan voeren gezien 
het belang dat wordt gehecht aan duurzame en mogelijk bio-
logische producten; kortom een gezond sportcafé. Omdat we 
niet alleen wortels eten en groene thee drinken, is er voor elke 
doelgroep een hapje en drankje verkrijgbaar. Dus wel of niet 
met alcohol. 

De sfeer en de uitstraling is bepalend voor het gevoel in de 
Hûskeamer. Door architect Pieter Schievink van Alynia Ar-
chitecten en Peter Rozenboom (ontwerper Heineken) is een 
prachtig geheel gemaakt. Een bijzondere plus is het overdekte 
terras met zicht op drie velden en dat dusdanig groot is dat we 
in de coronaperiode de komende maanden ook buiten kunnen 
genieten van het voetbal in combinatie met de faciliteiten van 
het sportcafé. 

Sociale duurzaamheid door middel van een Hûskeamer zorgt 
voor een inclusieve samenleving en onderdeel van onze meest 
duurzame voetbalaccommodatie van Nederland!  

Nije Westermar


