
 

Tijdlijn ontstaan MFA De Haar - waar ruimte is voor heel Randwijk - 
1946 Op het terrein achter boerderij De Haar worden barakken gebouwd voor tijdelijke bewoning door de bouwvakkers die uit heel Nederland komen om de 
kapotgeschoten dorpen in de Betuwe weer op te bouwen.

jaren ’50 - ’60 Het terrein wordt ’Woonoord De Haar’ genoemd. In de barakken worden Molukse gezinnen gehuisvest, die door de Nederlandse regering met grote 
beloften naar Nederland zijn gehaald.  
1971 Ingebruikname voetbalveld met een bouwkeet als clubhuis. 

11 februari 1972 officiële oprichting VV Eendracht Maakt Macht, EMM.

1978 Eerste steenlegging nieuwe kantine EMM gebouwd door de leden zelf.


2015 Eerste gesprekken over een mogelijk gezamenlijk nieuw gebouw voor Randwijkse activiteiten.

2017 Haalbaarheidsonderzoek MFA ivm slechte conditie van zowel EMM kantine als Dorpshuis waarin ook SV De Treffers hun schietbaan hebben. 

In maart besluit gemeente Overbetuwe voor zo’n 2 miljoen bij te dragen aan de bouw van een multifunctionele accommodatie.

februari 2018 Overleg EMM, De Treffers en Dorpshuis leidt tot een aanbesteding voor ontwerp. Architectenburo E.V.A. maakt definitief ontwerp MFA De Haar. Het 
uiterlijk van het gebouw is geïnspireerd op de woonbarakken die eerder op het terrein stonden. Duurzaamheid d.m.v. zonnepanelen en isolatie is een belangrijk 
punt van aandacht bij de bouw. Er komt een wedstrijdschietbaan van 25 meter in de kelder, twee zalen met horeca, vergaderruimtes, een keuken, kleedkamers met 
sanitair, een lift en rolstoeltoegankelijke entree.

20 december 2018 Uitvoeringsovereenkomst getekend Stichting De Haar - gem. Overbetuwe en aannemingsovereenkomst met aannemers Prefit en Van den 
Broek.

maart 2019 Eerste schep in de grond


juni 2020 Oplevering van MFA De Haar, ondanks wat vertraging door de corona pandemie

december 2020 Eerste openbare dorpsactiviteit De Haar: Kinderschaatsbaan op de parkeerplaats 

27 februari 2021 Tekst en beeld bij de entree over de geschiedenis van het terrein, wordt in klein gezelschap onthuld door Molukse oud-bewoners van Woonoord 
De Haar.

maart 2021 Trainingen EMM starten weer na de lockdown. Kleedkamers en bar worden in gebruik genomen. Plaatsing Boekencel.

april 2021 Sluiting Dorpshuis Randwijks Hof. Voorzichtige start activiteiten met inachtneming coronamaatregelen: MFA De Haar biedt onderdak aan EMM, De 
Treffers, dorpshuisactiviteiten als yoga, Big Band Overbetuwe, glas-in-lood-cursus, koorrepetities, Duivensportvereniging De Lingebode, Kinderspeelweek, 
koersbal, buurtbus (parkeerterrein), pubquizzes en live muziek. Aankondigingen van alle openbare activiteiten op www.randwijker.nl 

25 september 2021  Officiële opening in besloten kring ivm coronamaatregelen.

Later, als coronomaatregelen het toelaten Groot openingsfeest voor Randwijk en wijde omgeving.
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