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De multifunctionele accommodatie (MFA) ‘t Byntwurk in
Frieschepalen - of Fryske Peallen, zoals de Friezen zeggenin de gemeente Opsterland is, voor zover je dat van een
gebouw kunt zeggen, een uiterst slim ontwerp.

“Dakranddetaillering versterkt de belijning”
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