




Beste Stadsknoalsters
De tekeningen zagen er goed 
uit. De maquette is mooi. Maar 
ze komen niet in de buurt van 
hoe Noordstee in werkelijkheid 
is geworden: ronduit fantastisch. 
Een uitdagende omgeving voor 
de peuters, een vriendelijke plek 
voor de kinderen en een inspi-
rerende accommodatie voor de 
sporters. Maar ook vooral een 
verbindend gebouw voor de 
wijk. 

Een ontwikkeling als Noordstee, 
inclusief  de velden en de MAC-
baan erachter, in deze tijd, in deze 
omvang, voor een wijk, is uniek. 
Het dwong tot creativiteit en bun-
deling van krachten. De gebruikers, 
de wijk en de gemeente hebben dat 
gedaan met een resultaat die ons 
allen sterker maakt en de leefbaar-
heid voor de komende decennia 
een forse impuls geeft. 

In woorden valt het gebouw bijna 
niet te vatten, net zo min als in 
tekeningen en maquettes, kom dus 
vooral een keer kijken op de open 
dag of  een moment daarna, naar 
deze voorziening voor Stadskanaal, 
voor Noord, voor u: Noordstee. 

Johan Hamster, wethouder 
gemeente Stadskanaal

De beheerders van MFA Noordstee stellen 
zich voor
Evert Kanninga
Ik ben Evert Kanninga en ik zou half  no-
vember beginnen als beheerder van MFA 
Noordstee. Helaas kreeg ik 20 oktober 
een hartinfarct en moet ik het nu eerst 
even rustig aan doen. Gelukkig heeft men 
snel een goede vervanger kunnen regelen 
in de persoon van Mike, een fijne collega. 
Oh ja, ik ben 45 jaar en heb drie kinde-
ren in de leeftijd van 19, 16 en 14 jaar.  
De afgelopen drie jaar ben ik werkzaam 
geweest als kantinebeheerder bij Wedeka 
aan de  Electronicaweg. Ik hoop snel te 
herstellen en te kunnen beginnen in MFA 
Noordstee. 

Mike van Verseveld 
Mijn naam is Mike van Verseveld, ik ben 40 jaar, getrouwd met Henny en samen hebben we 5 kinde-
ren. We wonen in Musselkanaal. Ik ben hiervoor werkzaam geweest als medewerker technische dienst 
bij het Hunebed Centrum te Borger en nu ben ik sinds kort beheerder van MFA Noordstee. Ik ben 
al een aantal weken bezig en vind het heel leuk en afwisselend werk. Een hartelijk groet van Mike van 
Verseveld. Namens de beheerders heel graag tot ziens in de MFA Noordstee.

Evert links en achter de computer Mike

Samen werken aan Noordstee
Begin 2009 heeft de gemeente Stadskanaal aan Lefier gevraagd om deel te nemen aan de 
ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Stadskanaal Noord. De voorzienin-
gen in de wijk waren verspreid door de wijk en er moest het één en ander vernieuwd worden. 
Omdat Lefier niet alleen oog heeft voor het bouwen, verhuren en  onderhouden van wonin-
gen, maar ook belang hecht aan een prettige en goede woonomgeving, werkten wij graag 
mee.

De economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij en andere organisaties moeilijke besluiten 
moeten maken. We zijn daarom extra trots op de realisatie van Noordstee. Kleine, zelfstandige 
voorzieningen hebben het moeilijk in deze tijd. Door de krachten te bundelen en samen te werken, 
staan de betrokken organisaties sterker en zijn ze beter bestand tegen toekomstige ontwikkelingen. 
Noordstee levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Wij zijn nu eigenaar van een prachtig gebouw waarin veel buurtvoorzieningen een plek hebben 
gekregen en dat voor de hele wijk is. Na drie jaar ontwikkelen en bouwen, concluderen wij dat er, 
samen met de betrokken partijen, enorm hard gewerkt is. Noordstee is een goed voorbeeld om te 
laten zien waar samenwerking toe kan leiden.

Het multifunctionele gebruik van Noordstee ontstaat voornamelijk door de samenwerking tussen 
de gebruikers, die nu al een grote inzet hebben geleverd. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in 
dat dit een groot succes gaat worden. Samen werken wij er aan dat Noordstee het bruisend hart is 
van uw wijk. Wij wensen alle bewoners en gebruikers succes en veel plezier met de activiteiten in 
Noordstee!

Lefier  |  Beneluxlaan 64  |  Stadskanaal  |  T: 0599 – 61 42 40  |  E: stadskanaal@lefier.nl 
I: www.lefier.nl  |  Openingstijden ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur









Grote LadiesNiGht 
stadskaNaaL
Vrijdag 1 maart 2013
19.00 tot 00.00 uur

Locatie: Pagecentrum Stadskanaal

staNdhoUders
GeVraaGd!

Kosten per ruimte (5x3m): €95,- ex. 21% BTW, inclusief stroom, internet 
en advertenties in het speciale Ladies Night Magazine en 

het GoodyMagazine. Bel voor alle informatie en reserveringen 
tel. 0599 - 61 33 36 en vraag naar Mariska Teerling of Jessica Wolf.

Kijk ook voor alle informatie op 
www.LadiesNightstadskanaal.nl
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