Nr. 32 – juni 2022

Inhoud


















Woord van het bestuur
Groot feest
Musicals Circus
Sloop sportkantines
Leefbaarheid
Samen Eten
Feestweek
Vrijwilligers
Dit is Roden
Subsidies en Bosa
Uitbreiding parkeerterrein
Reservering
Wensenlijst
Evenemententerrein
Zaal- en deursponsor
MFC Kammeroaden
Colofon

Nieuwsbrief

Woord van het bestuur
We zijn ondertussen in de maand juni terecht gekomen. Voor velen van ons is dat een
voorbereiding op het einde van een sportseizoen, schoolseizoen. MFC de Molenstreek
draait op volle toeren zoals we dat noemen. Geen coronamaatregelen meer. Wel veel
activiteiten in en rondom het MFC. We zijn druk bezig met de afwikkeling van vele zaken
en gelijktijdig bezig met ontwikkelen van nieuwe. Het nieuwe evenemententerrein en
Samen Eten zijn daar mooie / prachtige voorbeelden van. Het dorpscafé is weer
voorzien van twee nieuwe tafels, barkrukken en twee prachtige lampen.
We zijn met elkaar, de verenigingen, in gesprek om samen te kijken hoe we nu vorm
gaan geven aan MFC de Molenstreek. Wat verwachten we van elkaar, nu we in het
zelfde gebouw zitten. Hoe doen we het met de barbezetting, de keuken, de
schoonmaak. Kunnen we samen nieuwe projecten opzetten? Kunnen we van elkaar
leren of van elkaars expertise gebruik maken? Wat is dan ieders rol in deze? We hebben
CMO Stamm gevraagd om de drie bijeenkomsten te begeleiden.

Groot feest op 8 juli
Eindelijk kunnen we een feest organiseren. Een feestelijke bijeenkomst voor alle
betrokkenen, vrijwilligers, medewerkers MFC de Molenstreek, Kammeroaden MFC,
iedereen die op welke manier dan ook zijn steen(tje) heeft bijgedragen aan MFC de Molenstreek is tijdens deze avond van
harte welkom. Tijdens deze avond zal ook de film, gemaakt door Wobbe Gorter, over de realisatie van het MFC te zien zijn.
Vanaf 20.00 uur zijn de deuren geopend. Iedereen die zich vrijwillig heeft ingezet en nog inzet voor het MFC alvast bedankt
voor jullie gigantische bijdrage. Zonder de inzet, het enthousiasme, de grote draagkracht van alle inwoners was er geen MFC
de Molenstreek geweest. We hebben dit met elkaar gedaan, waarvoor onze hartelijke dank. We gaan met elkaar er een
prachtig MFC de Molenstreek van maken. Voor Zevenhuizen een geweldige aanwinst en gelijktijdig een geweldige kans. Wij
zien jullie op het mooie feest op 8 juli. Welkom!
Musicals
Musicals van beide scholen: op 12 juli het Veenpluis en 13 juli de Delta. Beide in de grote zaal van MFC de Molenstreek.
Circus
Op 14 juli is er afsluiting van de schoolperiode van het Veenpluis met een circus uitgevoerd door de leerlingen. Na afloop is
er disco voor de leerlingen en ouders.
Sloop sportkantines
Het slopen c.q. opruimen van beide sportkantines is gestart. Het park krijgt een heel nieuw gezicht nu beide kantines
verdwijnen. Binnenkort zal er worden gestart met het aanleggen van meer parkeermogelijkheden aan de Molenweg.

MFC belangrijk voor leefbaarheid in dorp
Met veel plezier leiden we nog regelmatig nieuwe bezoekers van ons MFC rond. Ook regelmatige bezoekers laten we de
nieuwe foto´s op de wanden in het dorpscafé en fitnessruimte zien. En dat levert heel wat positieve reacties op !
Het doet ons natuurlijk deugd dat het MFC zo goed in gebruik is. Regelmatig moet Tim een organisatie melden dat alle
vergaderzalen vol zitten. Vaak is er dan wel een oplossing in de vorm van vergaderen met een klein groepje in het dorpscafé.
Toch mooi dat alle 5 multifunctionele ruimtes dan vol zitten; het laat nog eens zien hoe belangrijk ons MFC is voor de
leefbaarheid in ons dorp.
Succes Samen eten
Helemaal nieuw is Samen Eten. Voor de eerste bijeenkomst waren de bewoners van de Molenweg en een deel van de
Oudestreek uitgenodigd. Het enthousiasme van de deelnemers resulteerde in een geweldige deelname bij de tweede
bijeenkomst. De derde bijeenkomst is in de maand juli. Vanaf dan is er elke derde woensdag van de maand een Samen Eten
bijeenkomst. Graag een week van te voren opgeven zodat we voldoende eten kunnen serveren. Een mooi geweldig project
opgezet door een aantal enthousiaste dames.
Feestweek voorbereidingen
Het zal misschien even wennen zijn dat een aantal evenementen niet meer op hun vertrouwde plekje gaan plaatsvinden. Veel
evenementen van de feestweek zullen plaatsvinden rondom het MFC de Molenstreek. Daarvoor is het nieuwe
evenemententerrein bij uitstek geschikt. Veel voorzieningen van het MFC zullen deze week ingezet worden. Veel
verenigingen en ondernemers zijn in samenwerking met SP7 al druk bezig met de organisatie en voorbereidingen. We maken
er met elkaar een mooie feestweek van. Noteer alvast de start van de feestweek op 12 augustus in je agenda.
Vrijwilligers gevraagd
Er gebeurt van alles. Hoe krijgen jullie dat altijd voor elkaar? Hoe is het mogelijk? Dit zijn enkele uitspraken die we geregeld
horen in Zevenhuizen. Toch willen we iedereen uitnodigen om zich aan te melden als vrijwilliger bij het MFC en eventueel
andere verenigingen. We hebben handen tekort voor de vele activiteiten die er zijn. We hebben dringend bar- en
keukenpersoneel nodig. We hebben dringend mensen nodig die af en toe even willen helpen. Meld je aan dan gaan we
samen kijken wat de mogelijkheden zijn en wat.
‘Dit is Roden’
Een oplettende journalist van ‘Dit is Roden’ schreef onlangs dat het MFC weliswaar in augustus vorig jaar geopend is, maar
dat het rondom het MFC nog niet echt veranderd is, zeg maar nog veel moet gebeuren. Daar zijn we het als bestuur helemaal
mee eens en ons ook van bewust. Echter, zolang het evenemententerrein nog niet geasfalteerd is en de kantines nog niet
gesloopt zijn, blijft het lastig. Een flinke hoeveelheid puin lag rondom het MFC en lag te wachten op transport onderin de
ijsbaan. Dat is nu wel geregeld, maar lag natuurlijk wel in de weg. Datzelfde geldt voor de sloop van de kantines. Doordat de
procedures zeer lang hebben geduurd, is de sloop pas recentelijk gestart. En de overblijvende gaten moeten worden gevuld
door zwarte grond, wat lag te wachten rond het MFC. De komende zomerperiode kunnen we beginnen met het aanpassen
van het terrein rondom het MFC. En iedereen begrijpt dat onze grootste prioriteit lag bij het functioneren van ons MFC zelf!
Subsidies en BOSA
De afgelopen maand hebben we vorderingen gemaakt met het afronden van subsidies en de BOSA (Subsidieregeling voor
Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties). Dat gaat in totaal bijna om een miljoen euro! Voordat we verder een aantal
investeringen kunnen inzetten moesten we duidelijkheid hebben over de beoordeling van vooral de BOSA. Dat is gelukkig nu
gerealiseerd en naar verwachting verlopen. En dat betekent ook weer dat we onze verdere plannen kunnen doorzetten!
Uitbreiding parkeerterrein
Nu de oude kantine van de Kv Sparta gesloopt is, is er ruimte voor noodzakelijke uitbreiding van het parkeerterrein met ca. 30
parkeerplaatsen. De gemeente Westerkwartier is bezig met de planning en bekostigd ook deze aanpassingen. Uitbreiding is
nodig om te voldoen aan de eisen die horen bij een gebouw als het MFC qua omvang. In totaal, dus bij oude ingang
korfbalterrein en ingang voetbalterrein zullen dan zo’n 150 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. De hoofdingang blijft aan
de Oudestreek zijde, dus daar zullen de meeste bezoekers van ons MFC hun auto gaan parkeren.

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 me. 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, RABO en Univé Buurtfonds komt realisatie dichterbij.
- Terrein rondom MFC: gepland de komende maanden.
- Groen op gehele sportpark en rondom MFC: dit najaar door gemeente.

Evenementen terrein
Het zou dan eindelijk gebeuren: asfalteren op 2 en 3 juni. Nog even uitstel
naar een week later maar nee: toch te veel regen! Zie foto hiernaast.
Nu gaan we ervan uit dat de geplande data van asfalteren op 14 en 21 juni
(toplaag) wel doorgang kunnen vinden. De laatste dagen voor de 14e zal er
naar verwachting weinig water vallen, dus wie weet! En dat ondanks de
vele werkzaamheden voor de 2e juni door de firma Zoutman en de leden
van de ijsvereniging.
En nu voor de 14e met slangetjes ervoor zorgen dat
het water weer in de goot terecht kwam. Dank heren!
Hieronder zoals het nu voor ligt.
Inmiddels is de werkgroep evenementen in de
weer om ook gebruik te maken van het
evenemententerrein. De groep, onderdeel van
SP7 en onder leiding van Gauke Poelman
heeft plannen om op vrijdag 8 juli haar eerste
evenement te organiseren. Wat?
Gezien de onzekerheid van het moment van
asfalteren houden we dat toch maar even
voor ons.
Wel weten we dat de scholen belangstelling
hadden en hebben om naar het historische
moment van asfalteren te komen kijken.
En zo zien wij het ook: dit
evenemententerrein zal veel gebruikt worden,
zeker tijdens onze feestweek. En hopelijk heel
veel jaren! Een nieuwe bijdrage aan de
leefbaarheid van Zevenhuizen.

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

Met onze excuses dat deze niet eerder genoemd is Chillin Fields had hier ook genoemd moeten worden!
Jullie natuurlijk ook Dank!

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/

