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Kerk van Vinkega staat in de steigers
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Vinkega - De renovatie van het voormalige kerkje in Vinkega is in volle gang.
De steigers staan inmiddels ruim twee weken rondom het gebouw. Het dak van de consistorie is gerestaureerd en
momenteel is bouwbedrijf Kemper uit Oldeholtpade met het dak van het schip van het gebouw bezig.
Op 11 december vorig jaar gaf burgemeester André van de Nadort het startsein voor de restauratie. Nu, na de
winter, wordt er tempo gemaakt met het herstel van het gebouw. Naast het dak worden dakgoten vervangen, de
ramen gerestaureerd en de muren waar nodig opnieuw ingevoegd.
Dit jaar moet de buitenrenovatie in z’n totaliteit worden gerealiseerd en kunnen bewoners van Vinkega en
omstreken gebruik gaan maken van het gebouw. Een ontmoetingsplaats, waar allerlei verschillende activiteiten
kunnen worden gehouden.

Reünie school
De eerste activiteit, de reünie van de school Vinkega, staat eind mei gepland. Voordat daadwerkelijk met de
renovatie kon worden gestart is er veel werk achter de schermen verricht. De gelden, noodzakelijk voor de
restauratie van het gebouw, zijn via diverse subsidie bijdrages en giften binnen gekomen.
Diverse grote en kleine fondsen waarderen het initiatief om het gebouw te behouden voor de toekomst en er een
nieuwe bestemming aan te geven. De Provincie Fryslan en gemeente Weststellingwerf dragen het project een
warm hart toe en ondersteunen het financieel. De lokale Rabobank, alsmede stichting Bercoop Fonds en
Vermillion hebben mede bijgedragen aan het project.
Door het Oranje Fonds is een bedrag van € 30.000 toegezegd voor realisatie en inrichting van het
ontmoetingscentrum. De Stichting Behoud Finkege is alle fondsen en stichtingen die financieel bijgedragen
hebben zeer erkentelijk. Op het billboard, dat geplaatst staat aan de Vinkegavaartweg, staan ze allemaal vermeld.
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