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Het bestuur wenst iedereen het allerbeste voor dit nieuwe
jaar. Vooral op het gebied van gezondheid is dit meer dan
ooit op z´n plaats met de huidige corona dreiging. Tja we
zijn het nieuwe jaar bijzonder begonnen met een harde
lockdown. Waren we als MFC in december nog open tot
5 uur nu zijn we ook helemaal gesloten. En met het record
van 35.000 besmettingen op 1 dag is het maar de vraag of
we na de 14e weer een beetje open mogen.
MFC Gesloten
De sluiting van ons MFC is uiteraard een hard gelag. We begrijpen het volkomen, maar
toch. Voor de sociale contacten, de sportieve beleving en ook voor onze financiële
huishouding is dit bijzonder lastig. We zullen moeten roeien met de riemen die we
hebben. We tekenen als MFC in voor allerlei regelingen die er zijn, maar dit is natuurlijk
niet genoeg. De vaste kosten lopen gewoon door. En alternatieven zijn er nauwelijks.
We hebben nog de nodige investeringswensen, maar die zijn allemaal even op sterk
water gezet: zo weinig mogelijk natuurlijk.
Verharding en verlichting
De verharding en verlichting van de ingang vanaf de Oudestreek is nu geregeld. Dat
geldt helaas nog niet voor het terrein rondom het MFC. We werken aan een oplossing
en zijn daartoe in overleg met de gemeente.

De verharding aan de ingang vanaf de Molenweg naar het MFC is nu ook geregeld met medewerking van Loonbedrijf Stuut,
er moet alleen nog het nodige worden opgeruimd voordat de weg vrijgegeven kan worden. De opzet was om meteen ook de
verlichting mee te nemen, na overleg met de gemeente die dit voor beide toegangswegen gaat betalen is gebleken dat dit
volgende week via Enexis gaat plaatsvinden.

Reservering?
Wilt u een reservering doen voor een vergadering, een feestje of gebruik van de sporthal, bel dan met onze beheerder Tim
Helmholt via 0653 80 01 37 of mail met beheerder@mfcdemolenstreek.nl. In de nabije toekomst zal de ‘verhuurmodule’ op
de website beschikbaar zijn.

Stembureau
Ons MFC wordt een nieuwe locatie om te stemmen. Met het wegvallen van het Verenigingsgebouw en de kantine van de Kv
Sparta als stembureau locatie is dat ook een logische keus. Vorig jaar hebben met succes een aantal vrijwilligers als
stembureau lid gefungeerd. De opbrengst is ten goede gekomen aan het MFC, ruim € 1.400,-!! Ook dit jaar doen er weer een
10-tal vrijwilligers mee als stembureau lid. Met de huidige lockdown is dat een bijzonder welkome aanvulling voor het MFC.
Wil je ook meedoen als vrijwilliger, geef je dan op via administratie@mfcdemolenstreek.nl of bel Harmannus voor
inlichtingen via 06-53223141. Alvast onze dank!
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 overzicht tot dusverre:
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: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen lambrisering in gangen: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen buitenverlichting aan MFC-gebouw: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling – wordt even uitgesteld.
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: blijft op de wensenlijst.
Gordijnen rondom toneel voor gebruik toneel: blijft op de wensenlijst.
Kerstversiering- en verlichting
Op de wensenlijst stond ook kerstverlichting genoteerd. Hoewel we er helaas nauwelijks van hebben kunnen genieten,
hebben we het nodige binnen gekregen, waarvoor dank.

Zwarte grond
Aan de oproep dat er nog de nodige m3 grond beschikbaar is, zijn de nodige reacties binnen gekomen. Inmiddels is alle
beschikbare grond toegezegd, er is niets meer vrij. We houden het nodige over voor het opvullen van de gaten die ontstaan
als de sloop van de kantines van Kv Sparta en vv Zevenhuizen en de kleedaccommodatie van vv Zevenhuizen is gerealiseerd.

RABO Coöperatiefonds
De ijsbaan wordt omgetoverd tot een evenemententerrein. De voorbereidende werkzaamheden zijn ter hand genomen door
Loonbedrijf Zoutman. Asfalteren is helaas uitgesteld omdat het weer maar tegen blijft zitten. Na een eventuele ijsperiode is
het zaak om de ijsbaan zo snel mogelijk leeg te pompen en is het wachten op een langere droge periode.

De ombouw tot een evenemententerrein is vooral mogelijk dankzij een forse bijdrage uit het Nationaal Programma
Groningen. Onderdeel van de ombouw is ook de aanleg van een beweegtuin. Deze komt nu dichterbij door de toegezegde
steun van het RABO Coöperatiefonds. Een beweegtuin betekent in ons geval de aanleg van een aantal bewegingstoestellen,
geschikt voor jong en oud. Het MFC omgeven door een mooi park, een geasfalteerd evenemententerrein en een beweegtuin
wordt een prachtige aanwinst voor Zevenhuizen.
Sportief bewegen op welke manier dan ook draagt
verder bij aan de leefbaarheid van het leukste dorp
van Groningen anno 2011!

Vrijwilliger worden
Wil je in 2022 meehelpen in het MFC meld je dan aan als vrijwilliger bij Tim, Henk of Jelle. Vele handen maken licht werk!
We zoeken nog vrijwilligers die overdag mee willen helpen om diverse zaken te regelen, vrijwilligers voor de schoonmaak op
woensdag en vrijdag. Vrijwilligers die in het weekend mee willen helpen in de bar en de keuken.
Wil je mee helpen? Bel Tim 06-53800137 of stuur een mail naar info@mfcdemolenstreek.nl of naar
beheerder@mfcdemolenstreek.nl
Kleedaccommodatie Kv Sparta
In ons MFC is de bergruimte al vol. In overleg met Kv Sparta en de gemeente is een aanvraag gedaan om de
kleedaccommodatie van Kv Sparta te laten staan en niet te slopen. Zowel Kv Sparta als het MFC willen deze gebruiken voor
opslag van materialen. De bestaande voorzieningen van Kv Sparta voor opslag (buiten) materialen kan dan worden
verwijderd. De kleedaccommodatie zal enige aanpassingen ondergaan om geschikt te worden gemaakt voor opslag. Voor het
MFC gaat het om grotere materialen zoals de terrasvoorzieningen en vloerbedekking voor de sporthal. De stroom- en
watervoorziening is dan ook blijven zitten in deze accommodatie.

Zaal- en deursponsor

MFC Kammeroaden
De bedrijven die ons (financieel) ondersteunen bij de realisatie van het MFC noemen we
een MFC kammeroad. Dat kunnen afhankelijk van de bijdrage een Gouden, Ster of MFC
kammeroad zijn. De gouden en ster MFC kammeroaden worden nog extra in de
komende nieuwsbrieven voorgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij
penningmeester Harmannus Harkema onder nummer 0653 223141.

MFC Gouden Kammeroaden
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debalans
Fysiotherapie debalans gevestigd in MFC Zevenhuizen
Fysiotherapie debalans is blij te kunnen melden dat ze een mooi plekje hebben in het MFC. Naast een mooie ruime
behandelkamer beschikken we nu ook over een oefen/fitnessruimte. Een oefenruimte is een mooie toevoeging om mensen zo
optimaal mogelijk te kunnen begeleiden bij training.
Gelukkig weten veel Zevenhuisters ons al te vinden en zijn we met verschillende collega’s meerdere dagen per week aanwezig.
Een van de collega’s is Zevenhuister Tamara Huitema-Pater.
Tamara is manueel therapeut, voor rug-, schouder- en nekklachten ben je bij haar op de juiste plek. Maar óók is ze
gespecialiseerd in het behandelen van sportblessures. Daarnaast is ze bijna klaar met de opleiding voor handtherapie, dus voor
alle klachten rondom de hand/pols/elleboog zit je bij haar ook goed.
Naast collega Tamara zijn er andere collega’s die gespecialiseerd zijn in o.a.
- knie, enkel-/voetklachten,
- oncologische revalidatie,
- oedeemtherapie,
- dry needling,
- geriatrische (ouderen) therapie,
- behandeling voor neurologische aandoeningen en
- begeleiding bij hart- en longaandoeningen.
Heeft u bepaalde klachten en zoekt u een fysiotherapiepraktijk die verder kijkt dan alleen uw klacht? Of heeft u alleen een
vraag? Wij helpen u graag!
Bij vragen of voor het maken van een afspraak kunt u kijken op onze website: www.debalans.nl en direct online een afspraak
inplannen/een vraag stellen, of telefonisch contact opnemen met via 0594-515515.
Team de balans

Ervaring gebruiker
Kv Sparta heeft sinds de opening van het MFC, gelijk gebruik gemaakt van de nieuwe faciliteiten. Met een sporthal in eigen
dorp is het plaatje voor Sparta compleet. Met de bouw van het MFC heeft de korfbalvereniging alles in eigen dorp voor het
organiseren en faciliteren van diverse evenementen. Hierdoor kunnen we het hele jaar door onze thuiswedstrijden in
Zevenhuizen spelen.
Bij de start van ons veldseizoen hebben we gelijk gebruik kunnen maken van de nieuwe kleedkamers en het ruime sportcafé.
Voor onze vergaderingen hebben we de beschikking over een eigen bestuurskamer, die de naam van onze oude sportkantine
heeft meegekregen, genaamd ’t Sierdhuus. Voor grotere bijeenkomsten kunnen we gebruik maken van de diverse zalen in het
MFC, welke voorzien zijn van de nieuwste digitale mogelijkheden om presentaties en bijeenkomsten te kunnen houden. We
hebben al diverse malen gebruik gemaakt van deze ruimte voor de organisatie van informatieavonden binnen onze vereniging.

Sinds begin november mocht Sparta voor het eerst zijn intrede doen in de nieuwe sporthal. Het veldseizoen was afgelopen
waardoor we konden gaan voorbereiden op het zaalseizoen. Een sporthal die van alle gemakken voorzien is en een aanvulling
is voor de groeimogelijkheden van onze vereniging. Onlangs zijn de eerste korfbalwedstrijden gespeeld en kon er met alle
aanwezige speeltoestellen een apenkooi worden georganiseerd voor de jeugd. Met een eigen berging In het MFC, met
uitgangen naar het veld en de zaal, kunnen we zowel voor het veld als in de zaal gebruik maken van onze eigen materialen.

We zijn als verenging blij en trots met de bouw van MFC de Molenstreek in ons dorp en kijken uit naar
de vele mogelijkheden die deze accommodatie ons als vereniging biedt!
Bestuur en leden korfbalvereniging Sparta

Eindverslag realisatie MFC7huizen
Het MFC7huizen heeft diverse fondsen benaderd en veel steun gekregen voor de bouw. Onontbeerlijk blijkt, want het totale
bedrag inclusief de provincie Groningen met € 350.000 is iets meer geworden dan € 520.000.
Een geweldig resultaat. Voor veel fondsen hebben we een eindverslag moeten maken, deze vinden jullie hieronder.
Op 17 juli 2017 is de werkgroep MFC7huizen opgericht in het Verenigingsgebouw als werkgroep van DES, vereniging van
dorpsbelangen. Richard Kobes, Jan Nieboer, Harmannus Harkema, Henk Koenes en Jelle Lammers zijn de pioniers geweest, die
de uitdaging aan zijn gegaan. De urgentie om een nieuw centrum te realiseren is dan groot: vrijwel alle dorpshuisachtige
accommodaties vallen weg en ook sportzaal De Til is zeer gedateerd.
Op 1 februari 2018 is de Stichting MFC7huizen officieel opgericht; in de notariële akte is de volgende doelstelling vastgelegd:

In februari 2019 heeft de stichting separate bijeenkomsten met de nieuwe raad en het nieuwe college georganiseerd.
Al in juli 2019 staat er het nodige geld in de voorlopige begroting.
Uiteindelijk heeft op 13 november 2019 de gemeenteraad unaniem besloten dat de stichting aan de verdere planning kan
beginnen. De vele bijeenkomsten met de toekomstige hoofdgebruikers, vrijwilligers en een goed meewerkende gemeente
hebben ertoe geleid dat op 18 september 2020 de eerste schop in de grond is geplaatst door veel raadsleden en twee
wethouders van de gemeente Westerkwartier. Bij het plaatsen van de eerste steen bij de hoofdingang zijn de wethouders
Hielke Westra en Geertje Dijkstra-Jacobi wederom aanwezig.
De bouw
Eind oktober 2020 is de bouw gestart met enige vertraging door en de corona situatie en de overvloedige regenval. De build en
design opdracht is uitbesteed aan aannemer Rottinghuis; deze gaat met diverse onderaannemers de bouw realiseren. Op 22
juli 2021 is het gebouw opgeleverd, waarna de stichting met veel vrijwilligers nog veel werk zelf heeft moeten verzetten om
MFC7huizen gebruiksklaar te krijgen op de dag van de opening. De organisatie bestaat uit een stichtingsbestuur met
10 werkgroepen. Het formeren van de werkgroepen betekent niet alleen het uitvoeren van diverse deeltaken maar ook dat de
diverse verenigingen al met elkaar aan de slag gaan en daarmee toewerken naar een versmelting van diverse culturen.
4e kwartaal 2020:
Het MFC is de grond uit, de contouren worden zichtbaar. De stichting weet de nodige sponsors aan zich te binden. De
werkgroep verloting bereidt een grote verloting voor, die helaas de corona situatie moet afwachten voordat definitief wordt
begonnen. Een dorpsfilm is in de maak om voor later deze historische gebeurtenis voor het dorp vast te leggen. De
werkgroep fondswerving heeft maandelijks succes met het werven van de broodnodige gelden. De hypotheek is onder
gunstige voorwaarden gerealiseerd, de BOSA aanvragen zijn de deur uit. Ook de werkgroep veiling wacht op betere tijden om
de grote veiling te kunnen organiseren.
De cursus Sociale Hygiëne, een must voor een brede groep leiders voor de barbezetting, wordt voorbereid. De fundering is
gerealiseerd, de vloer is inmiddels gestort, onder de grond zijn veel leidingen aangebracht die het MFC moeten laten
functioneren. Veel vrijwilligers hebben geholpen met het leveren van zand voor de fundering en het realiseren van de
hemelwaterafvoer.
1e kwartaal 2021:
De vlag is in top gegaan; door de corona situatie is er weinig aandacht aan besteed. Het gebouw is zoveel mogelijk wind en
waterdicht gemaakt. Ook de groenachtige buitenmuren zijn gemetseld. De bouw levert een week vertraging op door stevige
vorst. De vergunning van de kansspelautoriteit is verleend voor de grote verloting. Gesprekken met sollicitanten voor de
functie van beheerder zijn gevoerd. De werkgroep inrichting oriënteert zich op de juiste keuzes van materialen en
kleurstelling. Met een aantal sport fysiotherapeuten is overleg gevoerd voor spreekuren in ons MFC. Helaas moest de datum
voor de veiling wederom worden uitgesteld vanwege corona.

2e kwartaal 2021:
Nu corona het iets toestaat, nemen veel dorpelingen een kijkje bij de bouw. De draagkracht blijkt onverminderd groot. De
werkzaamheden die we in eigen beheer uitvoeren worden gepland, er zal vanwege de financiën veel zelf moeten worden
uitgevoerd. Wel zijn de tegelaars begonnen aan een megaklus met het plaatsen van ruim 6.300 grote tegels. Allemaal
door dorpelingen, professionele vrijwilligers. De eerste acties voor de verloting zijn gestart; zonder de evenementen is dit een
hele klus. De bouw vordert in razend tempo. De doelstelling oplevering per 1 juli is verschoven naar 22 juli 2021, gebruiksklaar
moeten we bij de opening op 13 augustus zijn.
3e kwartaal 2021:
De tijd tot ingebruikname is kort voor de vele vrijwilligers. Na het aanbrengen van de vele tegels moet er worden gevoegd, de
banken en kapstokken moeten worden aangebracht, er moet worden geschilderd en veel worden gesausd, stoelen en tafels
worden gerenoveerd, de bar wordt in eigen beheer gemaakt en de diverse lampen worden aangebracht. Een enorme klus, die
wordt geklaard. De opening kan na een grondige schoonmaak, ook door vrijwilligers, doorgaan.
Opening
Met heel veel belangstelling is op 13 augustus 2021 het MFC officieel geopend en is de naam MFC de Molenstreek onthuld.
Vrijwel alle verenigingen hebben hun intrede gedaan in het prachtige pand, de nieuwe levensader van Zevenhuizen! Een
accommodatie van ruim 2400 m2 met een groot dorpscafé, 5 multifunctionele ruimten, een nog te realiseren fitnessruimte en
een grote sporthal annex evenementenhal. Het gebouw is tot stand gekomen met heel veel zelfwerkzaamheid door
vrijwilligers en ongekende steun van de Zevenhuister bedrijven.

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

Antwoord kerstpuzzel
Antwoord linkerzijde: 400
Antwoord rechterzijde: 180

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/

