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De wereld staat in brand, een nieuwe realiteit dient zich aan. Op Zevenhuister niveau:
ons MFC is weer helemaal open, alle evenementen kunnen weer doorgaan. Het eerste
grote evenement was het UDO dance event. In de bijlage is een kort filmpje van het
evenement meegestuurd.

Hierbij de link naar het volledige evenement:

https://m.twitch.tv/videos/1409630232

De organisatie gaf aan dat geen verkeersregelaars nodig waren, achteraf was dat wel ´handig´ geweest. Excuses voor de
overlast als u er als buurtbewoner die bewuste dag last van hebt gehad. De extra parkeerruimte aan de Molenweg moet nog
worden gerealiseerd. Eerst zal de sloop van de korfbalkantine nog moeten plaatsvinden. En dat is weer afhankelijk van de
overdracht van het eigendom van de Kv Sparta naar de gemeente. Dat staat binnenkort eindelijk te gebeuren.
Naast de sloop van de korfbalkantine wordt ook de sloop van de voetbalkantine en de voetbalkleedkamers ter hand
genomen. Alleen de kleedkamers bij het korfbalterrein blijven staan en worden overgenomen door het MFC en gaat dienen
voor opslag van diverse materialen die we niet in het MFC kunnen plaatsen.
Financiële verslagen
Ook wordt er achter de schermen voortdurend verder gewerkt aan de financiële verantwoording, aanvragen en andere
verplichtingen door het bestuur. Met name de verantwoording en nieuwe aanvragen via de BOSA (Bouw en Onderhoud
Sport Accommodaties) – vervanging van BTW op sport – vragen veel tijd en aandacht. Inmiddels zijn er 2 van de 5 aanvragen
definitief afgerond en is er 1 nieuwe in aanvraag. Met de gemeente Westerkwartier zijn we in een afrondende fase over de
laatste bijdragen. Uiteraard heeft de tijdelijke sluiting van ons MFC door corona ons een financiële deuk bezorgd, we hopen
dat dit jaar weer recht kunnen trekken.
Verlichting
Nadat de toevoerwegen naar het MFC voorzien zijn van verlichting door de gemeente (via Enexis) is de verlichting rondom
het MFC bijna gereed. Dit mede door de levering van niet meer in gebruik zijnde lantaarnpalen van de gemeente
Westerkwartier. Gelukkig waren er de nodige vrijwilligers om gaten te graven, kabels te leggen en aan te sluiten. Hulde!
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 53800137 of mail met beheerder@mfcdemolenstreek.nl. In de nabije toekomst zal de ‘verhuurmodule’
op de website beschikbaar zijn.

Beheerder
Vanaf de opening is Tim Helmholt onze beheerder. We zijn verheugd dat we Tim een vast contract aan kunnen bieden en dat
het aantal uren iets uitgebreid kan worden. Tot dusverre heeft Tim ook veel vrijwilligersuren in ons MFC besteed, waar we
hem zeer erkentelijk voor 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 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 binnenkort gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen lambrisering in gangen: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen buitenverlichting aan MFC gebouw: met weinig investeringen bijna 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: blijft op de wensenlijst.
Gordijnen rondom toneel voor gebruik toneel: blijft op de wensenlijst.
Beweegtuin: met steun van NPG en RABO komt realisatie dichterbij.
Zonwering: staat op de wensenlijst om binnen enkele maanden te realiseren

Ingezonden stuk
Hierbij een leuke mail van Stichting Het R.C. Maagdenhuis.
Van deze stichting hebben we € 4.000,- toegezegd gekregen en zal na verantwoording worden verleend. Zie hieronder,
nogmaals hulde voor alle vrijwilligers!
Geachte heer Harkema, beste Harmannus,
Hartelijk dank voor dit verslag in vogelvlucht. Ik heb het met plezier gelezen, evenals de nieuwsbrieven die we kregen
over de voortgang. Achter dit verslag schuilt ontegenzeggelijk heel veel denkkracht en werk. Er is veel bewondering
voor hetgeen verzet is, en als gemeenschap samen is gerealiseerd. Van harte succes en vooral plezier met alle
activiteiten en diensten in en vanuit dit mooie multifunctioneel centrum!
Uw latere bericht over de start van ‘Samen Eten’ hebben we ook gezien. Attent dat u er nog een ‘PS’ over stuurde.
De betaling zal ik klaar maken. U kunt het bedrag op korte termijn verwachten.
Met vriendelijke groet,
Beleidsmedewerker Stichting Maagdenhuis

Vlag in de top

Tijdens de opening in augustus heeft het MFC een vlaggenmast als cadeau ontvangen van DES, OVZ en SP7.
De vlaggenmasten zijn inmiddels geplaatst.

Samen eten

Beste buurtbewoners Molenweg/ Oudestreek van het MFC de Molenstreek,
De opening is alweer een half jaar geleden en de corona beperkingen zijn opgeheven.
Er kunnen dus weer veel activiteiten plaatsvinden.
Een van de nieuwe plannen is;

SAMEN ETEN.

U, als buurtgenoot willen we daarom van harte uitnodigen om als eersten samen te komen en gezellig te eten in het dorpscafé.
Datum:
Ontvangst:

Woensdag 23 Maart.
vanaf 15 uur met koffie / thee.

U kunt gezellig bijkletsen, spelletje doen, meehelpen het eten voor te bereiden, tafels klaarmaken, maar natuurlijk ook gewoon
je lekker laten verwennen. Wij, Gerlinda Spandaw, Pia Tuinstra en Tineke Schuil, gaan ons best doen om een lekker menu
samen te stellen en voor het eerst te koken in de mooie keuken van het MFC de Molenstreek.
Het MFC biedt u, als buurtgenoten, dit diner aan. De drankjes moet u wel betalen.
Omdat het fijn is dat wij vooraf weten op hoeveel van jullie wij kunnen rekenen willen wij u vragen om u een week van te
voren op te geven. Daarom graag uiterlijk woensdag 16 Maart even bellen naar Pia Tuinstra 0623279942 of Tineke Schuil
0594 632229 / 0650597215
Wanneer u gehaald en gebracht zou willen worden,
dan doen we dat uiteraard graag.
Vriendelijke groet en we hopen u allemaal te zien op 23 Maart.

Namens MFC de Molenstreek

Winnende lot uit de loterij
Op 28 augustus zijn de prijzen van de grote MFC verloting bekendgemaakt door onze werkgroep verloting samen met Yze
webdiensten en notaris de Boer. De grote winnaar van die dag was natuurlijk de winnaar van de grote Ford Kuga: de familie
Kajuiter. Klaas, Evelina en dochters wonen nu al een tijdje niet meer in Zevenhuizen, maar vlak over de grens in Drenthe.

Zaterdag 26 februari was het zover: de overdracht van de prachtige Kuga bij Ford Smidts in Tolbert bij monde van Lars Bolt
aan de nieuwe eigenaren. De familie zat al trots aan de koffie en fris toen namens de MFC werkgroep verloting Arie en
Harmannus aanschoven. Klaas met een lach: ‘we hebben wel zonnepanelen, maar nu te weinig door deze elektrische auto,
jullie schuld! En op het dak passen niet meer dus …’
De familie Kajuiter heeft besloten om de auto volledig aan te kleden met veel accessoires, waardoor de auto nog
aantrekkelijker is geworden.
De beide dochters Yvon en Iris onthulden de Ford Kuga na de koffie met gebak in de showroom van Smidts; de auto was
rijklaar gemaakt door ook al een Zevenhuister: Martijn Flonk. Geweldig wat een mooie auto.
Na de eerste rit berichtte Klaas ons: ‘in het dorp laadde de auto weer bij als je rustig rijdt. Schakelt weer over op elektrisch, je
merkt het verschil bijna niet’.
Als werkgroep verloting zijn we blij dat de auto goed terecht is gekomen en zo dichtbij. Af en toe is de grijze Kuga met 250 pk
in ons dorp te zien nemen we aan met als chauffeur Klaas of Evelina. De trotse winnaars hebben ons MFC blij gemaakt met
een gulle gift. Dat wordt zeer gewaardeerd! Dank daarvoor. We wensen de familie veel veilige kms toe!

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

MFC Gouden Kammeroaden
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MFC STER Kammeroaden

MFC STER Kammeroaden

MFC Kammeroaden

Ervaring gebruiker
Beste dorpsbewoners,
U heeft ongetwijfeld al gehoord dat de beide basisscholen, De Delta en Het Veenpluis, gaan fuseren per 1 augustus 2022. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De locatie waar de fusieschool (voorlopig) gehuisvest wordt, is de locatie van Het
Veenpluis. Het bestemmingsplan rondom deze locatie is gericht op onderwijs. Bij De Delta is dat niet het geval. De uitbreiding
van het schoolgebouw en de verkeerssituatie worden in kaart gebracht en voorbereid. Omwonenden worden hierbij ook
meegenomen. Op 17 maart a.s. mogen zij binnenlopen voor informatie over de verkeerssituatie rondom de school.
De afgelopen week is er een nieuwe naam gekozen voor de fusieschool. Wat waren er veel namen om uit te kiezen: onze
hartelijke dank aan een ieder die een naam heeft ingeleverd! Bij de keuze hebben we de leerlingenraden nauw betrokken. Een
ontwerpster gaat zich nu buigen over een passend logo. Daarna zullen we de naam en het logo bekend maken. Bent u ook zo
benieuwd?
Naast zaken die voor de fusie voorbereid worden, kijken we ook vooruit hoe we de afsluiting van de scholen gaan vormgeven.
De scholen weten elkaar en het dorp goed te vinden. We zullen u binnenkort informeren over oud-papierinzameling welke we
samen met kv Sparta en Hummel recycling verder gaan oppakken. Hierover zijn goede afspraken gemaakt en krijgen we
medewerking van het MFC, waarvoor onze hartelijke dank.
Het is fijn dat we voor diverse schoolse zaken gebruik mogen maken van het MFC. Er wordt door onze leerlingen met enorm
veel plezier gegymd. We hopen op 22 april a.s. de sportvelden en het MFC weer te mogen gebruiken tijdens de Koningsspelen.
Voor de musicals van beide scholen hebben we alvast avonden gereserveerd. Het MFC is een verrijking voor Zevenhuizen. Wij
als scholen zijn ook heel blij met zo’n mooie, toereikende accommodatie!
Een groet, namens beide scholen,
Gerda Lublink

Ervaring vrijwilliger
Hallo ik ben Roelof Luinge en net met pensioen. Doe af en toe nog wel werkzaamheden als er personeel tekort is, maar vaak,
praktisch elke dag, ben ik te vinden in het MFC. Roelof: ‘we zijn vaak met z’n vieren: Tim, Jelle, Henk en ik. Goed op elkaar
ingespeeld en een ingespeeld leuk team. Het draait lekker!’.
Roelof is vanaf het begin betrokken als vrijwilliger: bij aanleg van de bouwweg, op de shovel zand verdelen in het cunet, je kunt
het niet zo gek bedenken. Vaak ook laswerk: de grote solide kasten achter de bar en ook bij de dartborden is het laswerk door
Roelof gedaan. Eind vorig jaar met het grond rijden in het toekomstig evenemententerrein.

Recent heeft Roelof met het beheerdersteam een praktisch systeem bedacht om eenvoudig alle vloerkleden in en uit de
sporthal te brengen. ‘En deze week nog de lichtmasten plaatsen rondom het MFC. We kwamen een mast tekort, hebben we
snel uit Noordhorn kunnen halen met medewerking van de gemeente. Ze staan er al, deze week de aansluiting’, zo schat
Roelof in.
Praktisch elke dag in het MFC dus, wat een vrijwilliger! En de ene klus na de andere klaren met een gezellig team.
Het MFC is je dankbaar Roelof!

Ervaring gebruiker
Nadat onze uitvoeringen begin 2021 i.v.m. de ons allen bekende oorzaak niet door konden gaan, zijn we in september 2021
weer vol enthousiasme en goede moed gestart met de repetities voor een mooi nieuw toneelstuk. Zoals altijd, traditioneel op
de woensdag na de Rodermarkt.
Naast het feit dat we een jaar niet hadden kunnen spelen en er dus erg veel zin in hadden om eindelijk weer eens te beginnen,
gingen we voor het eerst repeteren in het nieuwe MFC. Dit bracht voor iedereen nog iets extra’s mee. Nieuwe plek, nieuwe
omgeving, nieuwe afspraken, onvermijdelijke kinderziektes bij het opstarten. De start was heerlijk!
Daarna toch al snel weer de eerste corona beperkingen met de daaruit voortvloeiende onzekerheid of we dit toneelseizoen
wel of toch weer niet zouden kunnen spelen.
Ondertussen waren we allen alvast druk bezig met het leren van de tekst en ook achter de schermen moesten we enige zaken
regelen m.b.t. de opbouw en inrichting van het toneel. Dit was ook allemaal nieuw voor ons in het MFC.
Uiteindelijk gooide corona toch weer roet in het eten en kwamen we wederom in een lock-down situatie waardoor repeteren
onmogelijk werd.
Na de versoepelingen afgelopen januari hebben we nog samen gekeken naar de mogelijkheid om eventueel later in het jaar
onze uitvoeringen alsnog te doen. Dit bleek om diverse redenen echter niet haalbaar. Niets aan te doen. Wel ontzettend
jammer, want iedereen had zich erg verheugd om voor de eerste keer in het MFC “op de planken te staan”.
Komende septembermaand gaan we met nieuw elan en evenveel enthousiasme weer beginnen met repeteren en het treffen
van de voorbereidingen voor onze uitvoeringen begin 2023. We houden ons vast aan het gezegde “drie keer is scheepsrecht”
en gaan ervan uit dat we dan echt ons debuut kunnen maken op het toneel in het MFC. Een nieuwtje hierbij is dat we aan het
nadenken zijn over een extra uitvoering in de vorm van een matinee. De voorbereidende gesprekken hierover zijn al opgestart
en de uitkomsten zien er positief uit. Natuurlijk zullen we het communiceren wanneer dit definitief doorgaat.
Tot slot wil ik dit stukje graag afsluiten met een welgemeend compliment. Ondanks het niet door kunnen gaan van de
uitvoeringen, hebben we onze start in het MFC als supergoed ervaren. De intentie van iedereen die iets doet rondom het MFC
om er, samen met de gebruikers, iets groots en succesvols van te maken, was en is wat ons betreft top.
De bereidheid tot meedenken, samenwerken, overleggen en zoeken naar oplossingen gaat het MFC tot een groot succes
maken. Het gaat daarbij meestal om kleine dingetjes, maar die zijn vaak superbelangrijk.
Tot ziens in het MFC en tot ziens bij onze toneeluitvoeringen.

Jan Bruins (voorzitter Rederijkerskamer Heidebloem)

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/

