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Na weken schuren, plamuren, schoonmaken en vervolgens afplakken  
kon er begin maart gestart worden aan de enorme schilderklus van de 
MFR (Multi Functionele Ruimte) in de Bijenkorf. 
 
De steiger, in bruikleen gesteld door de firma Ott werd de “natuurlijke 
habitat” van Cor en Frans onder de imposant hoge koepel, waar de 
oude geel gekleurde  vlakken onder hun kwast en verfroller verdwenen. 
Frisse witte vlakken kwamen er voor terug en de koepel lichtte 
daardoor onmiddellijk op. 
 
Daarna kwam er versterking van nog meer enthousiaste vrijwilligers 
bestaande uit Rina Beekhuizen, Katouscha Boer, Kees Doets, Marjan 
Doets, Piet Groot, Huib Kool, Bertha Onken en Fem Tijmes en samen 
werden ook de ruimtes beneden omgetoverd tot een lichte eigentijdse 
zaal.  
Over de primaire kleuren van de oude school kwamen moderne grijs en 
witte tinten die met de bijpassende kleur van de nieuwe vloer een 
prachtig geheel vormt. De ontelbare gaten in de gemetselde wanden 
werden eerst gedicht en daarna werden de wanden gefixeerd en gewit, 
een geweldige klus met een verrassend resultaat! 
 
De rustgevende kleuren, gecombineerd met een goed uitgedachte 
verlichting, zorgen voor een rustgevende warme sfeer. Er zijn nieuwe 
spots en ornamenten in de hoge koepel gekomen, LED verlichting in de 
lichtkoepels en de gerepareerde lamellen in de daglichtkoepels zorgen 
voor doseerbaar daglicht. 
 
De bar en keukenruimte inclusief magazijn zijn verruimd, een compleet 
nieuw keukenblok is al gedeeltelijk geplaatst door Rens Dijkstra en 
Siets Noppert en zodra het aanrechtblad en de nieuwe vaatwasser 
deze week zijn geleverd, monteren zij het af. 

 
Op de plaats waar eerst de harmonicawanden waren, komen 
zelfgemaakte verrijdbare plantenbakken, die door een deel van de 
genoemde vrijwilligers, in de werkplaats van gemeente Schagen in 
elkaar mochten worden getimmerd.  
 
Deze week krijgen de deuren en de grootste grijze vlakken een tweede 
deklaag en worden de plantenbakken geschilderd. Ook moet er nog 
een gestuukte wand gesaust worden.   
Daarna is de gang aan de beurt, waar al nieuwe verlichting hangt is en 
een nieuwe vloerbedekking is gelegd. 
 
Buiten in het polderpark zijn er ook nog enkele werkzaamheden te 
vermelden. Er zijn nieuwe prullenbakken op drie locaties, door Ralph 
Meulman en Piet Groot in het park geplaatst en eerdaags komen er nog 
twee extra zitbanken.   
 
Zodra het interieur voltooid is dan staat er een schitterend MFR voor 
ons allemaal te pronken in een uniek gebouw dat haar naam te danken 
heeft aan de hexagonale vormen van een honingraad, befaamd om 
haar oersterke constructieve eigenschappen.  
Bijna is dit bijzondere gebouw ten prooi gevallen aan de slopershamer, 
doch dankzij de totstandkoming van de vijf appartementen ernaast en 
met steun van het project De Kop Werkt, is het behouden gebleven.  
En zodra ook het polderpark buiten in groei en bloei staat mogen wij 
allen buitengewoon trots zijn op deze aanwinsten voor zo’n kleine dorp 
als het onze ! 
       
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


