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Nieuwsbrief

Woord van het bestuur
In 2022 is de feestweek weer mogelijk. We zijn zeer blij dat we vele verenigingen en
organisaties kunnen faciliteren. Ook tijdens de feestweek zijn er veel organisaties die
hun activiteiten in of rondom het MFC doen. Samen bespreken we hoe we dit het beste
kunnen regelen. Het evenementen terrein en MFC de Molenstreek zijn er klaar voor.
Laten we er met elkaar een mooie week van maken.
Rondom het MFC
De grote bult zand is eindelijk verdwenen en het terrein is netjes gemaakt. We hopen
dat er spoedig gras gaat groeien. Aan de Molenweg zullen straks de parkeer terreinen
worden gerealiseerd. De huidige papiercontainer op parkeerterrein aan de Oudestreek
gaat verhuizen en komt naast de nieuwe parkeerterreinen aan de Molenweg.
Makkelijker bereikbaar en vindbaar voor iedereen. Met de hoop dat er meer papier in
komt. De opbrengst van deze papier container is voor Sparta en de basisschool van
Zevenhuizen de Zevenster.
Borden
Om duidelijk te maken aan onze bezoekers waar MFC en de sportvelden zijn, zijn
we bezig om mooie borden te maken voor aan de Molenweg en aan de Oudestreek.
Op zeer korte termijn komen er al bewegwijzeringsborden aan de parkeerterreinen
Oudestreek en Molenweg.

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze onbetaalbaar zijn. Een compliment is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die de
feestweek mogelijk maken. Een gigantische investering en voor sommigen al vele maanden om de activiteit (activiteiten)
tijdens de feestweek goed, veilig en voor iedereen aantrekkelijk te maken. Wat hebben we weer een vol programma tijdens
de feestweek. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En iedereen doet het gratis en investeert er heel veel tijd in. Mijn
complimenten. Laten we met elkaar er ook een mooi feest van maken.
Wensenlijst
We hebben met veel steun van jullie de verloting en veiling georganiseerd. Dit maakt dat we onze MFC wensenlijst deels
konden invullen. Recentelijk zijn onze afrekeningen met de BOSA, fondsen en aanvraag compensatie i.v.m. corona tijd,
voor 100 % goedgekeurd. Dit geeft weer enkele mogelijkheden van de wensenlijst.
Een aangepast overzicht:
• Materialen voor de bar (realisatie door vrijwilligers): gerealiseerd uit opbrengst verloting.
• Verharding rondom het MFC: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
• Aanbrengen foto’s op 3 wanden: is gerealiseerd.
• Aanbrengen lambrisering in gangen: is 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.
• Gordijnen rondom toneel voor gebruik toneel: blijft op de wensenlijst.
• Zonwering: is gerealiseerd.
• Beweegtuin: met steun van NPG, RABO en Unive komt realisatie dichterbij.
• Narrow casting systeem. Gerealiseerd.
• Ledscherm in de sporthal, blijft op de wensenlijst
• Bewegwijzering buiten aan de Molenweg en Oudestreek, blijft op de wensenlijst.

Bezoek provincie
Op maandag 18 juli hebben we met veel genoegen eindelijk een afvaardiging van de provincie Groningen ontvangen. Graag
waren ze ook bij de opening geweest, maar dat was in vakantietijd. Ook corona speelde natuurlijk een flinke rol.
Jelle, Henk en Harmannus hebben onze contactpersonen Arjo en Epko samen met gedeputeerde Tjeerd van Dekken met een
aantal van zijn adviseurs bijgepraat en rondgeleid.
Arjo over het bezoek:
‘Goedemorgen Harmannus, wat een prachtige voorziening is het voor Zevenhuizen geworden. Wij en Tjeerd van Dekken
waren enorm onder de indruk. Nogmaals dank voor de ontvangst en de rondleiding’.
De provincie heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkelingsfase van ons MFC. Zij honoreerden ons verzoek niet alleen
met een subsidie van € 350.000, maar waren ook de eersten die over de brug kwamen. Daarmee stimuleerden ze
toezeggingen van de gemeente en veel fondsen. Nogmaals dank voor de toezegging en de plezierige contacten!
Hieronder een foto van het bezoek aan ons MFC.

Ontwikkelingen
De Jeu de Boules club heeft aangegeven dat zij graag op korte termijn willen verhuizen naar het MFC. Als MFC bestuur zijn we
zeer blij met deze wens. Deze club is een mooi voorbeeld hoe je samen ook op hoge leeftijd kunt blijven bewegen. Wij
faciliteren en stimuleren dat graag. Samen met het bestuur zijn we bezig om en overheid en diverse fondsen aan te schrijven.
Naast de Jeu de boules banen komt de beweegtuin. Kort geleden hebben we met de leverancier hierover voorstellen
doorgesproken. In september gaan we met een afvaardiging van de gemeente om de tafel om dit verder uit te werken.
Uiteraard zijn ook hier levertijden van toepassing. We hopen in het najaar de beweegtuin te kunnen openen.
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 beheerder@mfcdemolenstreek.nl . In de nabije toekomst zal de ‘verhuurmodule’ op de
website beschikbaar zijn.

Opening Evenementen terrein / ijsbaan
Vrijdagavond 12 augustus 19.00 uur zal het prachtig geasfalteerde terrein
van 45 x 120 meter geopend worden door de nieuwe wethouder en loco
burgemeester Be Schollema van de gemeente Westerkwartier. Het is de
start van de FEESTWEEK Zevenhuizen, waar de hele week weer tal van
activiteiten op de agenda staan. Op het nieuwe terrein zullen diverse
activiteiten georganiseerd worden op initiatief van de werkgroep.
Het sportcomplex, met centraal het MFC, nadert zijn voltooiing. De kantines van de korfbal- en de voetbalclub zijn gesloopt,
de oude ijsbaan is geasfalteerd. Er zal nog een beweegtuin worden aangelegd en er zijn plannen voor de aanleg van jeu de
boules banen. Dan heeft Zevenhuizen een prachtige accommodatie met vele mogelijkheden.
Na de officiële openingshandelingen zullen er skeeler demonstraties plaatsvinden onder leiding van meervoudig Nederlands
kampioen Geert Kruims, oud-inwoner van Zevenhuizen. De skeelerclub ISV de Draai uit Haulerwijk zal dit verzorgen. Volgend
jaar organiseren ze het Nederlands Kampioenschap in Haulerwijk. Naast deze demonstraties zijn er ook supersnelle
radiografisch bestuurde auto’s die het evenementen terrein over scheuren met wel 80 km per uur.
Binnen in het MFC vinden deze avond dart wedstrijden plaats en buiten genieten we van de demonstraties en natuurlijk
MUZIEK. Na enkele jaren van afwezigheid is het weer tijd voor een FEESTJE.
Iedereen is welkom om 19.00 uur de 12 e augustus; locatie Evenementen terrein, naast MFC de Molenstreek, Oudestreek 8A
in Zevenhuizen.
Met dank aan financiële steun door het NPG / SNN, de gemeente Westerkwartier en Loonbedrijf Zoutman.

De oliebollenkraam staat de hele feestweek bij het MFC

Donderdag 18 augustus 18.30 uur
niets te doen?
Kom naar het altijd gezellige
Beachvolleybal!
Meedoen? Dat kan!
Opgeven kan via
beachvolleybal@sp7.nl
Kosten € 5,- per team
We zien je graag de 18e bij
MFC de Molenstreek

Vrijwilliger in beeld
Hallo, ik ben Johan Kamminga.
Tot de komst van het MFC was Johan al actief binnen de
voetbalclub en de ijsvereniging. Binnen de IJsvereniging
Voorwaarts als bestuurslid, binnen de VV Zevenhuizen onder meer
achter de bar.
Johan heeft het ontstaan van de nieuwe ijsbaan / evenemententerrein als ‘ijsbestuurder’ natuurlijk van nabij meegemaakt:
‘totdat de subsidie van het Nationaal Programma Groningen
duidelijk werd, leken de plannen heel ver weg’. Na de toekenning
vorig jaar in mei ging Loonbedrijf Zoutman aan de slag, maar de
plannen om te asfalteren voor de bouwvak konden niet worden
gerealiseerd, daarvoor was het te nat. Gelukkig is het nu wel
geregeld; we hebben als bestuur best de nodige klussen zelf
uitgevoerd: ‘de afwateringsbuizen neerleggen en de bestrating
tussen het asfalt en het MFC terras waren de grootste klussen. Nu
moet onze nieuwe berging / onderkomen nog geregeld worden
ook met de nodige zelfwerkzaamheid’.
Bij de bouw van het MFC heeft Johan flink meegeholpen met het
aanbrengen van de 6300 tegels in alle kleedruimten en de keuken:
‘Een klus die we met veel mensen ruim binnen de geplande 3
weken hebben gerealiseerd’.
En nu het MFC draait is Johan regelmatig achter de bar te vinden,
bijna wekelijks. Johan: ‘ik vind het leuk om bardienst te draaien, je
bent onder de mensen, het geeft veel voldoening.
Je doet het voor het dorp!’

Johan, het MFC is je dankbaar voor je inzet – je bent een voorbeeld voor anderen. Wil je je
aanmelden voor bardiensten, meld je dan aan via telefoon 06 23 27 99 42 (Pia).

Kofferbakverkoop
Op 9 juli is ons evenemententerrein voor het eerst ´echt´ gebruikt. De kofferbak / rommelmarkt verkoop beleefde zijn eerste
editie. Het aantal deelnemers is beperkt, alles moet nog even wennen. Dat is vrij normaal, zeker in deze tijd, waarin alles
weer moet opstarten. De deelnemers waren het wel eens over het terrein: ‘prachtig zo’n mooi geasfalteerd terrein, we
komen zeker terug’. Gelukkig was de belangstelling uit het dorp groter dan het aantal deelnemers. Dat kan ook snel zult u
zeggen; ja, dat klopt zeker, dat mag de volgende keer wel iets meer zijn.
Diverse mensen hebben aangekondigd dat ze de volgende keer:

27 augustus
wel mee willen doen en/of een kijkje komen nemen. Ook de jeugd kan haar spulletjes ‘aan de mens’ brengen. Dat
ondersteunen we van harte, de evenementenwerkgroep is zich aan het beraden hoe we dit evenement nog aantrekkelijker
willen maken. Een mooi terrein, een mooi terras en een fraaie zonnetje is mooi, maar kennelijk nog net niet genoeg.
We gaan dit jaar in ieder geval 4x een markt organiseren, noteer alvast in uw agenda de zaterdagen 27 augustus, 10
september en 8 oktober!

Afscheid het Veenpluis
Donderdag 14 juli stond MFC de Molenstreek in het teken van afscheid van het Veenpluis.
Na de zomervakantie bestaat basisschool het Veenpluis niet meer, evenals basisschool De Delta. Ze gaan samen verder onder
de naam de Zevenster. De ‘nieuwe’ school wordt tijdelijk het gebouw van het Veenpluis. Hier is een unit bijgeplaatst zodat
alle kinderen op 1 locatie kunnen blijven.
Op 14 juli vonden de afrondende werkzaamheden plaatst voor het nieuwe schooljaar, zodat de kinderen na de vakantie in de
Zevenster les kunnen krijgen.
De kinderen van het Veenpluis konden daarom op de laatste schooldag niet op school terecht en moesten een ander
onderkomen zoeken. Gelukkig was het MFC beschikbaar.
De oudervereniging van Het Veenpluis heeft de kinderen opgevangen zodat de leerkrachten bij de werkzaamheden op school
konden blijven.
De dag begon met ochtendgymnastiek op de velden van k.v. Sparta. Daarna werd er geoefend voor een circusvoorstelling.
Om 12 uur was er patat met een snack. En van 5 tot 6 een voorstelling voor ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden. Vanaf 6 uur was er een dj in het dorpscafe.
De kinderen kunnen terug kijken op een zeer geslaagde allerlaatste schooldag van het Veenpluis.

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
Chillin Fields
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

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/

