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Nieuwsbrief

Woord van het bestuur
Dinsdagavond 3 mei was voor Richard Kobes en Harmannus Harkema de laatste
bestuursvergadering. Vanaf 17 juli 2017 zijn deze heren superactief geweest inzake
realisatie van het inmiddels prachtige MFC gebouw.
Diep respect voor deze mannen wat ze hier neer hebben gezet.
Uiteraard dit samen met de medebestuursleden, de vele vrijwilligers en ook het "dorp"
Zevenhuizen. Met elkaar hebben een nieuwe levensader gecreëerd in ons dorp en daar
zijn we ongelofelijk trots op.
Heren bedankt!!!!
Ook onze dank voor de samenwerking in de afgelopen vijf jaar.

In de afgelopen periode hebben we al drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Want het realiseren van een MFC is
iets, maar het opbouwen en exploiteren van MFC de Molenstreek, waar alle (sport)verenigingen van Zevenhuizen hun
domicilie hebben / hun inval- en uitvalbasis, is een andere zaak.
Voor het MFC is een nieuwe periode aangebroken. Een periode zonder corona maatregelen. Een fase waarin eindelijk alle
verenigingen volop kunnen starten. Waar we langzaam het gebouw meer vorm kunnen geven. Waar we met elkaar als
vereniging een organisatie kunnen opzetten. We gaan dan ook de komende periode met elkaar in gesprek over hoe we dat
vorm kunnen geven.

Door het vertrek van Richard en Harmannus bestaat het bestuur weer uit vijf bestuursleden. De verdeling ziet er als volgt uit:






Henk Koenes algemeen bestuurslid
Rudie Kiesbrink algemeen bestuurslid
Sigrid Veenhuizen penningmeester
Theo Aalders secretaris
Jelle Lammers voorzitter ( ad interim)

Eventuele kandidaten die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij een van de
bestuursleden.
Evenemententerrein
Hierin zijn verdere ontwikkelingen gaande. Hierover later in deze nieuwsbrief meer.
Groot Feest 9 juli
9 juli 2022 hebben we een groot feest voor alle mensen die MFC de Molenstreek een warm hart toedragen en hebben
toegedragen. Vrijwilligers, kammeroaden, iedereen die heeft meegeholpen in het gehele traject, tijdens de bouw of tijdens
verloting, veiling of diverse voorbereidingen is van harte welkom tijdens ons gezamenlijke feest op 9 juli.
Door de corona is het nog niet gelukt om een feestavond te organiseren voor allen die meewerken aan het MFC, die mee
gewerkt hebben in de voorfase, tijdens de bouw etc. Uiteraard horen daar ook de Kammeroaden, vrijwilligers, ondernemers
van Zevenhuizen bij. Door jullie bijdrage inzet is het MFC wat het nu is. Natuurlijk zijn er nog steeds wensen en worden er nog
steeds mooie zaken gedaan. Vlaggen, Vlaggenmasten, de bouw van evenementen terrein, Lambrisering, foto’s op de wanden
en noem maar op. Een mooi gebouw is nooit af. Een klein tipje van de sluier kunnen we oplichten. Tijdens deze avond zal ook
de Film die Wobbe Gorter over het MFC heeft gemaakt te zien zijn.
We realiseren ons dat we niet iedereen persoonlijk bericht kunnen sturen. Maar allen welkom.
Geen alcohol onder de 18
Daarnaast willen we als bestuur er nog even op wijzen dat er onder de 18 geen alcohol gekocht en genuttigd mag worden.

CMO Stamm
MFC de Molenstreek is een gebouw waar in de breedst mogelijke zin samengewerkt wordt. Elke gebruikersgroep heeft
daarbinnen een eigen identiteit. Door samenwerking, fysieke en ruimtelijke samenhang wordt een meerwaarde bereikt voor
alle gebruikersgroepen. We zien grote voordelen in deze samenwerking. Met als doel om samen voor Zevenhuizen een mooi
florerend en inspirerend MFC de Molenstreek neer te zetten. Stichting MFC7huizen wil deze samenwerking tussen alle
gebruikers(groepen) graag verder stimuleren en versterken.
We hebben Saskia Duursma van CMO STAMM gevraagd om deze bijeenkomsten voor ons te begeleiden. Het traject wordt
gesubsidieerd door het SNN en de gemeente Westerkwartier.
Het doel is om het met elkaar te hebben over samenwerking c.q. afstemming binnen het MFC de Molenstreek. Welke
beelden heeft iedereen daarbij? Is het handig en vooral tijdbesparend? Of juist niet?
Je kunt bij samenwerking denken aan, vrijwilligers gezamenlijk leveren en inzetten, onkosten delen, activiteiten samen
uitvoeren /bedenken /ontwikkelen, elkaar kennen: wat doet iedereen? Communicatie afstemmen zowel intern als naar
buiten.
Tijdens drie bijeenkomsten gaan we met de uitgenodigde gebruikers/verenigingen concreet aan de slag met onderwerpen die
horen bij samenwerking. De sessies zijn praktisch van aard. De volgende onderwerpen zullen daarbij aan de orde komen:
Ambitie, Belangen, Relatie, Proces en Organisatie.

Kammeroaden
Met alle Kammeroaden is afgesproken dat ze tot 9 maanden na de opening uitvoerig in
beeld komen met hun bedrijfslogo’s in de nieuwsbrief. Deze 9 maanden zijn voorbij. De
bijdrage van onze Kammeroaden is groot geweest, daarom blijven we de Kammeroaden in de
Nieuwsbrief vermelden, maar op andere wijze. Kammeroaden nogmaals grote DANK!!
Energiekosten
Net als ieder huishouding in Nederland heeft ook ons MFC te maken met sterke oplopende energiekosten. Vorig jaar is
gekozen voor de toen optimale keuze, een flexibel contract met heel weinig marge voor de leverancier. Door de oplopende
energieprijzen lopen de kosten in ons MFC behoorlijk op. In de maanden dat we nog weinig profijt hadden van de 200
zonnepanelen (van 450 kW) liepen de kosten op tot boven de € 5.000. Daarom een verzoek aan iedere gebruiker of bezoeker
graag de deuren goed sluiten. Alvast onze dank!
Reservering ?
Wilt u een reservering doen voor een vergadering, een feestje of gebruik van de sporthal, bel dan met onze beheerder Tim
Helmholt via 06 53 80 01 37 of mail met beheerder@mfcdemolenstreek.nl. In de nabije toekomst zal de ‘verhuurmodule’ op
de website beschikbaar zijn.
Wensenlijst
We hebben met veel steun van jullie de grote verloting en veiling georganiseerd. Dit maakt dat we onze MFC wensenlijst
deels konden invullen. Een aangepast overzicht:
-

Wegwijs inclusief bestickering: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Materialen voor de bar (realisatie door vrijwilligers): gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Inrichting met schoonmaakapparatuur en schoonmaakmiddelen: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Verharding rondom het MFC: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Aanbrengen foto’s op 3 wanden: is gerealiseerd.
Aanbrengen lambrisering in gangen: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen buitenverlichting aan MFC gebouw: met weinig investeringen gerealiseerd met dank aan de gemeente.
Aankoop vloerbedekking in sporthal voor speciale evenementen: is gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Kerstverlichting enzovoort: is gerealiseerd dankzij inbreng Zevenhuisters, waarvoor dank!
Inrichting fitnessruimte: blijft op de wensenlijst.
Screens voor indeling kleedkamers in de gangen: is recent gerealiseerd.
Gordijnen rondom toneel voor gebruik toneel: blijft op de wensenlijst.
Zonwering: wordt binnenkort gerealiseerd.
Beweegtuin: met steun van NPG en RABO komt realisatie dichterbij.

Samen Eten
23 maart was het eindelijk zover. De eerste bijeenkomst van Samen Eten. Vijf enthousiaste vrijwilligers hebben zich
aangemeld om Samen Eten te organiseren. Voor deze try out waren de buren aan de Molenweg en de Oudestreek
uitgenodigd. Een gezellig middag en een heerlijke maaltijd was voldoende om veertien bewoners te verwelkomen. Jeen
Jelsma verzorgde het muzikale deel van deze middag. Mevrouw Berghuis verraste ons allemaal met een fraai toneelstukje.
Om half zes werden we verwend met een heerlijk viergangen menu. Wij kijken met veel plezier terug op deze geslaagde
middag. Gerlinda, Tineke, Hennie, Pietsje en Pia bedankt voor deze mooie eerste bijeenkomst.
Op 25 mei nodigen wij Gerlinda Spandaw, Pia Tuinstra, Alja Venema, Hennie Steenhuis, Pietsje Fokkema, Tineke Schuil en
beheerder Tim Helmholt u van harte uit om samen te komen eten. Wij gaan ons best doen om een lekker menu samen te
stellen en te koken in de mooie keuken van het MFC de Molenstreek.
De koffie / thee wordt u aangeboden, de drankjes daarna zijn voor eigen rekening. Vanaf 16.00 bent u van harte welkom in
MFC de Molenstreek. Om half zes gaan we samen eten.
Voor € 6,50 inclusief koffie / thee kun je meedoen. In verband met de bestellingen van het verse materiaal is het nodig dat je
voor woensdag 18 mei aanmeldt.
Aanmelden voor Samen Eten kan bij Pia Tuinstra 06 23279442 of bij Hennie Steenhuis 0629435991
Wanneer u gehaald en gebracht zou willen worden, dan doen we dat uiteraard graag.
Vanaf Juni is het Samen Eten op elke derde woensdag van de maand. Wel graag een week van te voren opgeven.

Koningsspelen bij het MFC
Voor het eerst werden de Koningsspelen van de beide scholen in en rondom het MFC gehouden. Dat vonden de kinderen
'heel leuk!' Na het ontbijt op de scholen werd er om 10.00 uur bij het MFC gestart met de Koningsdans. Het weer zat mee en
er waren prachtige activiteiten georganiseerd door studenten en medewerkers van de beide scholen. Vooral de spellen
Levend Catan en het Levend Stratego werden erg enthousiast gespeeld. Er werd ook getennist en ondanks het gravel in de
schoenen, zoals de kinderen zeiden, was het een groot feest.
De jongsten konden deze keer gezellig in de sportzaal van het MFC diverse spellen en activiteiten doen. Wat een rijkdom dat
dat allemaal in en bij De Molenstreek kon: toiletten waren in de buurt, de velden lagen 'ineens' dichtbij elkaar en er was veel
ruimte voor iedereen. Drinken en een ijsje werden vanuit het MFC verstrekt. Dat alles maakte de Koningsspelen tot een zeer
geslaagde dag. Dank voor de fijne samenwerking, MFC en sportverenigingen!

Zaal- en deursponsor

MFC Kammeroaden
De bedrijven die ons (financieel) hebben ondersteunt bij de realisatie van het MFC noemen we
een MFC kammeroad. Dat kunnen afhankelijk van de bijdrage een Gouden, Ster of MFC kammeroad zijn.

MFC Gouden Kammeroaden
de Houthal
Eite Mulder; Transport
GT Lastechniek
H.R. Techniek; grootkeukenservice
Jdv; Klussen en montagebedrijf
k3 Delta; zandwinning
Kamminga; Tegelhandel en zetbedrijf
KWS Infra Zwolle - Leek
Lucas Stuut; loonbedrijf
Noordzon
Overwijk; Schildersbedrijf
Poiesz supermarkt
Rickotrans; Montage en klussenbedrijf
Rodee; Allround dienstverlening en verhuur van machinist
RvD-bouw
Scheerhoorn; Bouwbedrijf
Sikko Polling; Boomzagerij, Boomrooierij, Rondhouthandel
Smidts Autogroep
Sterk Werkman; Garagedeuren & industriele deuren
Trots op de boer
VM Service
VSM Vormgeving
Yze; webdienst
Zoutman; Loonbedrijf, grondverzet

MFC Ster Kammeroaden
Aalders; Belettering, drukwerk, computerservice
Barteling buizen
Bouwadvies Van Maaren; bouwkundig- en expertisebureau
De Zwaen; naaiaterlier
Douma - ter Veld; tweewielers
DRS installatietechniek
DV&N; accountants adviesgroep

Flonk Tech
Jager & de With; sierbestrating, tuinhout, houtbouw
Remon; passie voor water
Resolutions
Rottinghuis
Van der Veen; containerverhuur
Vos Mechanisatie

MFC Kammeroaden
Belasting en Zo; administratiekantoor
C-Vin
De Veldstreek; vakantieboerderij, logies, minicamping
Dit is roden.nl
Ensel; staalkonstrukties
MarsWorx
MT; Online marketing

Nijeboer - Hage; Technisch adviseurs
P. de Boer; Kraanverhuur en grondverzetbedrijf
Party Service Totaal
Rick's handelsonderneming
Riens Faber; Licht, geluid, beeld
Sixty82
W2N Engineers

Ervaring vrijwilliger
Hallo, ik ben Pia Tuinstra. Tot de komst van het MFC was Pia lid van de
Kantine Exploitatie Kommissie (KEK) van de Kv Sparta en zorgde met
andere vrijwilligers voor de bezetting van de kantine van deze club.
Pia: ‘ik vind de oprichting van het MFC een geweldig initiatief; ik voel me
vereerd om deel uit te mogen maken van de vrijwilligers groep’. Pia is
actief in de coördinatiegroep, die moet zorgen voor de bezetting in het
dorpscafé. Dat is af en toe best een uitdaging, ze staat daarom zelf ook
regelmatig achter de bar. ‘Geweldig’ vindt Pia dat, ‘het is heel gezellig,
je bent onder de mensen en leert daardoor veel meer mensen kennen’.
Pia nodigt ook leden van andere clubs dan voetbal en korfbal uit om af
en toe eens achter de bar te staan: ‘zij waren dat natuurlijk in het
verleden niet gewend, begrijpelijk, en weten dus ook niet hoe leuk dat
vaak is!’ Pia had 5 jaar geleden niet gedacht dat de komst van het MFC
zo’n geweldige uitwerking zou hebben. Toen lag dat nog gevoelig, nu
blijkt het heel leuk.
Pia doet ook mee in de Samen Eten groep, die voortaan maandelijks op de 3e woensdag van de maand eten maakt voor
iedereen in het dorp die dat wil. In andere MFC’s is gebleken dat dit een geweldig succes is en natuurlijk de leefbaarheid in
Zevenhuizen vergroot. Verder heeft Pia nu twee keer als vrijwilliger van het MFC als stembureau lid opgetreden en daarmee
de kas van het MFC gespekt met andere vrijwilligers.
Pia, het MFC is je dankbaar voor je inzet – je bent een voorbeeld voor anderen. Wil je je aanmelden
bel dan even met Pia op telefoon 06 23 27 94 42.

Evenementen terrein
Door de bouw van ons MFC moest de ijsbaan inkorten. Gauke Poelman en Harmannus Harkema hebben,
ondersteunt door het bestuur van de ijsvereniging zich de afgelopen periode ingezet om ook de ijsbaan
multifunctioneel te maken. Immers, als je de ijsbaan toch korter en breder maakt haal je die flink overhoop. Dan
maar direct goed overhoop, door deze meteen te asfalteren. Het was flink tijd investeren om de benodigde
middelen hiervoor te verkrijgen. De derde indiening bij het Nationaal Programma Groningen en een pitch voor het
NPG bestuur in Bedum gaf de doorslag: het NPG verstrekt een subsidie van € 125.000!
Vanaf dat moment was het duidelijk: het evenemententerrein moet er komen. Ondanks een gat in de begroting was
het plan het terrein te asfalteren voor de bouwvak van 2021. Teveel regen gooide echter roet in het eten. Dit jaar
een nieuwe poging. Echter, doordat bij de asfalt productie veel energie nodig is (asfalt wordt sterk verwarmd) en de
prijzen van energie sterk zijn gestegen, werd het gat in de begroting nog groter. Door veel zelfwerkzaamheid met
name door het bestuur van de ijsvereniging konden we kosten besparen en is het gelukt de werkzaamheden uit te
voeren. Met grote dank ook aan Loonbedrijf Zoutman; Steven en Dennis zijn vaak te zien op de ijsbaan dezer dagen.
Inmiddels zijn de afvoerpijpen aangebracht door de ‘ijsjongens’. De afvoerpijpen voeren water af om de ijsbaan leeg
te laten lopen en voeren water aan om de ijsbaan te vullen. Afgelopen weekend werd de meeste folie over het
geëgaliseerde terrein aangebracht. Deze week zal het nodige puin – ca 35 cm – worden ingereden. Daarmee
verdwijnt tevens het puin rondom het MFC. Het risico dat een enorme hoeveelheid regenwater de werkzaamheden
gaat verstoren is daarmee verdwenen. Daarna moet er nog een enorme klus worden geklaard: banden zetten
rondom de ijsbaan om toekomstig water tegen te houden. Met de asfalteerder KWS is afgesproken dat er begin juni
wordt geasfalteerd! Daarna moeten er nog afrondende werkzaamheden worden verricht voordat het in gebruik
kan worden genomen.
Voor de exploitatie van het evenemententerrein is een werkgroep opgericht: Werkgroep Evementen. Deze
werkgroep opereert onder de vleugels van SP7. SP7 is als Stichting Promotie 7huizen de aangewezen club om
evenementen op touw te gaan zetten. De werkgroep bestaat uit Gauke en Harmannus (initiatiefnemers), Janko Hut
(namens SP7 bestuur), Henk Koenes (namens MFC bestuur) en Bert Flonk (namens bestuur ijsvereniging). De eerste
werkvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens de feestweek zal het evenemententerrein al volop in
gebruik worden genomen onder de vleugels van SP7. U hoort meer van deze werkgroep de komende tijd!

Mede dankzij de volgende fondsen/bedrijven/sponsoren
komt het MFC tot stand!

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door
de MFC Werkgroep Communicatie.
Inleveren copy door de werkgroepen voor de
1e van de maand naar nieuwsbriefMFC@gmail.com
https://www.mfcdemolenstreek.nl/

