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Nieuwsbrief

Woord van het bestuur
Ons MFC wordt steeds meer de verwachte levensader van ons dorp. Steeds meer
organisaties vinden ons! Voorbeelden: onlangs zijn er bijeenkomsten van de gemeente
Westerkwartier en Univé geweest en daarnaast weten veel verenigingen uit ons dorp
het MFC inmiddels te vinden. Coby Kuiper en Aline de Graaf geven een
voorlichtingsavond over uitvaartverzorging hierover verderop in de nieuwsbrief meer.
Steeds vaker zijn alle multifunctionele ruimtes ’s avonds bezet en is er daarnaast overleg
in het dorpscafé. Dus reserveren is steeds meer nodig om een goede plek te hebben
voor een bijeenkomst.
Feestavond
Met groot succes heeft onze speciale werkgroep (Bert Steenhuis, Berend Drent, Roelof
Luinge, Niek Uitham en Martin de Jong) met ondersteuning van de beheerdersgroep
(Tim, Henk, Jelle) en ruim 20 vrijwilligers er weer een geweldig feest van gemaakt. Met
400 Zevenhuisters en oud-Zevenhuisters een geweldig feest. Goede organisatie en alles
is netjes verlopen! Top! Zie ook het verhaal hiervan verderop in deze nieuwsbrief.
Stembureau en stembureauleden
Op 16 maart was er in ons MFC voor het eerst een stembureau gevestigd. Voor een
aantal Zevenhuisters was dat de eerste keer dat ze onze aanwinst mochten
bewonderen. De beheerdersgroep leidde dan ook de gehele dag diverse mensen rond in
ons prachtige pand. Niet onbelangrijk was ook dat maar liefst 11 vrijwilligers (Ramon
Alberts, Niels van Maaren, Sem Nijdam, Jannette van der Velde, Pia Tuinstra, Bas
Lammers, Greet Hagedoorn, Roelof Postma, Tim Helmholt, Mark van der Velde en
Harmannus Harkema) als stembureau lid hebben gefungeerd en daarmee een leuke
vergoeding voor het MFC hebben verdiend. Dank allemaal!

Verenigingsgebouw
In de vergunning voor de bouw van een eigen honk voor de ijsvereniging wordt als naam ‘verenigingsgebouw’ genoemd.
Misschien een beetje verwarrend. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor 90 m2 zodat de ijsvereniging haar
materialen goed onder dak kan brengen. In zelfwerkzaamheid wordt het gebouw, dat in dezelfde steen als ons MFC wordt
gerealiseerd, zo goedkoop mogelijk uitgevoerd.

Overdracht kantines en kleedkamers
De formele overdracht van de kantines van de vv Zevenhuizen en kv Sparta en de kleedkamers van de vv Zevenhuizen heeft
eindelijk plaatsgevonden. De sloopvergunning is nu aangevraagd, zodat de sloop binnenkort kan plaatsvinden. De
kleedkamers van de kv Sparta, die eigendom zijn van de gemeente, worden binnenkort overgedragen aan het MFC. Dit pand
gaat gebruikt worden voor opslag van materialen van het MFC en de kv Sparta. De hokken naast deze kleedkamers, nu nog in
gebruik voor opslag, gaan daarna verdwijnen.
Groenvoorziening
Er moesten de nodige bomen worden verwijderd voor de bouw van ons MFC, de verbreding van ijsbaan/
evenemententerrein en de bouw van het onderkomen voor de ijsvereniging. Dat gaat gecompenseerd worden met heel veel
nieuwe aanplant. De gemeente gaat ons een voorstel doen hoe we dat in gezamenlijkheid kunnen oppakken de komende
herfst. Nu al vragen we mensen met vooral groene vingers om ons als vrijwilliger te helpen om deze aanplant zo goedkoop
mogelijk te realiseren. Dat is hard nodig om de veel hogere kosten van asfaltering een beetje te compenseren.
Zwarte grond
Er is nog een grote hoeveelheid zwarte grond (uit de ijsbaan) die vlak naast de Molenweg ligt.
Deze is bestemd voor het dichten van de gaten die ontstaan na de sloop van de kantines van de
vv Zevenhuizen en kv Sparta. Daarnaast heeft de vv Zevenhuizen gevraagd om enige grond ter
vorming van een talud tussen de velden 1 en 2. Dan nog blijft er zwarte grond over. Wie wil er nog
zwarte grond voor een kleine bijdrage? Bel of overleg met Henk Koenes, telefoon 06 - 54 34 01 73.

Schoonmaakploeg
Tot dusverre is alle schoonmaak gerealiseerd door vrijwilligers. Financieel heel belangrijk, het bespaart ons flinke kosten die
anders gemaakt zouden moeten worden. Op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend wordt er standaard
schoongemaakt naast dagelijkse klussen onder leiding van de beheerdersgroep. Extra schoonmaak na grote bijeenkomsten
en feesten komt af en toe voor. Er zijn zo’n 20 mensen actief als schoonmaker. Het is vaak even gezellig starten en eindigen
met koffie. Wie versterkt deze groep? Afspraken op regelmatige (wekelijks/maandelijks) basis heeft de voorkeur. Op
maandelijkse basis betekent dat slechts 1,5 – 2 uur werk. Wie belt coördinator Emmie de Vries (06 - 15 50 49 37) of schiet een
van de beheerdersgroep (Tim, Henk, Jelle) aan?
Evenementen
We zijn inmiddels al meer dan een jaar bezig met de ‘ombouw’ van de kortere maar bredere ijsbaan tot evenemententerrein.
Het is noodzakelijk dat de ijsbaan daartoe flink droog is. Loonbedrijf Zoutman heeft al wel de ijsbaan iets verdiept en
verbreed (daarom is er overtollige grond), maar daarna was het onmogelijk om menggranulaat aan te vullen. Daartoe is een
langdurige droge periode nodig. Het was bijna zover maar de laatste weken heeft het weer flink geregend. Zodra het kan
wordt granulaat ingereden en kan er geasfalteerd worden. Het uitstel van asfaltering heeft ook een nadelige financiële kant.
Door de energiecrisis zal dat duurder worden, een flinke tegenvaller. En pas na de asfaltering zal het gehele terrein rondom
het MFC verder aangepakt kunnen worden met uiteindelijk een flinke groenvoorziening komende herfst.
Stichting Promotie 7huizen
Er is al wel de nodige planning als het evenemententerrein eenmaal is gerealiseerd. SP7 heeft een groot deel van de
feestweek in augustus op en rondom het evenemententerrein gepland waaronder de grote jaarmarkt, beachvolleybal
enzovoort. Ook is onder de vlag van SP7 een werkgroep evenemententerrein gerealiseerd met Gauke Poelman, Henk Koenes,
Harmannus Harkema en Janko Hut namens het SP7 bestuur. We denken aan een werkgroep van 5 mensen die allerlei
evenementen gaan opzetten gedurende de periode april – oktober van ieder jaar. In het overige deel van het jaar is het aan
de ijsvereniging om hun evenementen te organiseren.
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. Hieronder een aangepast overzicht.
Al gerealiseerd:
- 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 onlangs gerealiseerd, zie elders in deze nieuwsbrief.
- Screens voor indeling kleedkamers in de gangen: is recent gerealiseerd.
- 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!
Nog te realiseren:
 Aanbrengen lambrisering in gangen: wordt gerealiseerd uit
opbrengst veiling.
 Inrichting fitnessruimte: blijft op de wensenlijst.
 Gordijnen rondom toneel voor gebruik toneel: blijft op de
wensenlijst.
 Zonwering: wordt binnenkort gerealiseerd.
 Beweegtuin: met steun van NPG en RABO komt realisatie dichterbij.

Foto’s op de wanden

Het heeft wat energie gekost om de goede foto’s te krijgen, maar het is afgelopen week gelukt. Met veel trots melden we
jullie dat een der flexibele wanden is opgevrolijkt met een recente luchtfoto (van wie anders dan van Wobbe Gorter, dank!)
van maart 2022. Daarin natuurlijk ons MFC maar ook nog de beide kantines en een groot deel van het dorp. Als je goed kijkt
kun je zelfs de suikerfabriek en het gebouw van de Gasunie zien.

Op een 2e foto op een andere flexibele wand staan hele oude foto’s van ons dorp. Je hebt even tijd nodig om alles goed te
bekijken! Een aantal oudere dames hebben we met tranen in de ogen zien kijken, geweldig!
De 3e foto in de fitnessruimte is een ‘groene, rustgevend foto’. Vraag een van de beheerders om ernaar te kijken, want de
toegangsdeuren zijn vaak nog gesloten.

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

MFC Gouden Kammeroaden

MFC STER Kammeroaden

MFC STER Kammeroaden

MFC Kammeroaden

Ervaring vrijwilliger
Hallo ik ben Klaas Oenema. Tot de komst van het MFC was ik
heel vaak te vinden in de kantine van de VVZ – 30 jaar lang.
Het is mij altijd goed bevallen, woon er vlakbij,
kan lopend naar huis ..
Klaas: ‘ben ook in het MFC direct actief geworden als vrijwilliger,
dat bevalt me geweldig goed. Een grote vriendengroep. Ik ben vanaf
het begin voorstander geweest voor de oprichting van een MFC.
De mensen die grote twijfel hadden, zeggen nu tegen me: ‘je had
helemaal gelijk; een geweldig goede ontwikkeling voor Zevenhuizen
met een prachtige sporthal’.
Klaas heeft elke donderdagavond met Bennie Seggelink en Lukas
Mulder bardienst: ‘dat gaat prachtig, zowel voetbal als korfbal zitten
na de training in ons dorpscafé. Alles blijft steeds langer zitten en ook
andere sporters schuiven steeds meer aan. Het is gewoon gezellig.
En ze doen een wedstrijdje wie het laatst naar huis gaat, voetbal of
korfbal; de stand is nu 2-1’! Klaas had ook bardienst tijdens het
dorpsfeest: ‘was een beetje laat, daar moet ik nu ik wat ouder word
wat langer van bijkomen …’.
Daarnaast valt Klaas in als de nood aan de man is. Ook zit Klaas in de
organisatie van het vijverspektakel, dat dit jaar weer in de feestweek plaats gaat vinden. En op maandagmorgen samen met
Femko Pater de gehele bar met alles erop en eraan weer piekfijn in orde maken. Dat scheelt de schoonmaakploeg weer.
Klaas blijft in beweging als voetbalscheidsrechter, grensrechter en lid van de All Star 60+ voetbalgroep van VEV met 30
anderen: ‘komende weekend naar FC Emmen aan de Meerdijk voor een toernooitje tegen andere 60+ teams’. .
Vaak in het MFC dus, wat een vrijwilliger! En de ene klus na de andere klaren met een gezellig team.
Het MFC is je dankbaar Klaas!

Ervaring gebruiker
Après-skifeest bij KV Sparta
Zaterdag 19 maart was het zover. Na het bierfest uitgesteld te moeten hebben in november was het nu eindelijk zover. Het
thema werd in stijl met de tijd van het jaar omgevormd naar een après-skifeest. Geheel conform dresscode kwamen velen
uitgedost in lederhosen, skikleding of andere mooie invullingen van het thema.
Sinds het begin van de pandemie was dit voor Sparta weer het eerste themafeest, waarbij ook nog eens kwam dat dit het
eerste feest was in het MFC.
Menig vlaggetje, ballon of slinger maakte dat het prachtige sportcafé de sfeer kreeg van een Oostenrijkse après-ski-hut. Het
MFC voelt inmiddels echt als thuishonk van Sparta en ook dit après-skifeest droeg bij aan dat gevoel. Zelfs vele tegenstanders
konden niks anders dan lovend dit complex verlaten.
De sportieve successen bleven helaas die zaterdag bij de selectie uit, dus de derde helft moest gewonnen worden. Het feest
onder het genot van pretzels en schnaps, van Duitse klassiekers en mooie remixes, werd een groot succes. Zoals altijd werd de
derde helft dus glansrijk gewonnen bij Sparta. De voetjes gingen van de vloer en meezingen met klassiekers als Anton aus Tirol
en Ich bin wie du zorgde voor vele schorre stemmen…
Al met al was het ronduit gaaf om sinds de komst van Covid-19 eindelijk weer een themafeest te kunnen organiseren. Dit en
het mooie MFC zorgden ervoor dat deze avond een groot succes werd. Dit smaakt naar meer!

Ervaring gebruiker
Zeuv’mhuuster Dorpsfeest 2 april groot succes – gewoon eev’m gezellig!
Feest, feest en nog eens feest! Dat was het decor van zaterdagavond
2 april in MFC De Molenstreek in Zevenhuizen. Een ‘volle hut’ gezellige
mensen die uitkeken naar en zichtbaar genoten van deze eerste editie
van het Zeuv’mhuuster Dorpsfeest in het MFC.
‘T was gewoon weer eev’m ollerwets gezellig!
Zo’n 30 vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd ten behoeve van
promotie, opbouw- en afbouw, ontvangst, muntverkoop, horeca en
schoonmaak. Deze vrijwilligers zijn wij uiteraard zeer dankbaar en
dankzij hen was het een groot succes.
Jammer genoeg had de band Ten Speed ons laten weten dat zij niet
konden komen spelen vanwege coronabesmettingen. Dit was voor de
organisatie op zeer korte termijn snel schakelen. Een uitdaging!
Erg tevreden waren wij met alternatief; De Rockaholics.
Samen met DJ René Kaassoufflé hebben zij de sfeer er goed in weten te krijgen! Deze succesvolle editie geeft energie en goede
moed voor komende feesten in en rondom het MFC. En de volgende editie van het Zeuv’mhuuster Dorpsfeest die gaat er
komen!

Voetklachten
De komende tijd willen we jullie graag meenemen in verschillende
soorten klachten/aandoeningen die we zien in de praktijk. Deze
week beginnen we met voetklachten.
Wie wil nou niet met dit mooie weer pijnvrij een wandeling kunnen
maken? Helaas komen voetklachten veel voor. Ik vertel je graag
hoe we deze klachten kunnen verhelpen/voorkomen. Vandaag
begin ik met voetklachten en wel: hielspoor.
Hielspoor is een verzamelnaam voor pijnklachten aan de hiel.
Meestal komen de klachten wat meer aan de binnenzijde van de hiel voor. Het begint in de ochtend bij de eerste passen die je
zet en/of als je een tijdje stil gezeten hebt. Als je wat meer in beweging bent nemen de klachten af echter worden ze weer
erger na langer lopen….
Op internet zijn legio behandelingen te vinden voor hielspoor echter pakken de meesten niet de oorzaak van de klacht aan.
Hielspoor wordt vaak veroorzaakt door een verminderde mobiliteit van de voetgewrichten in combinatie met verminderde
kracht/coördinatie van de voetspieren. De grote teen is hierin erg belangrijk. Omdat de voetspieren niet sterk genoeg zijn maar
je toch bijvoorbeeld die lange wandeling maakt, ga je elders compenseren. Zo (over)belast je andere structuren in je lichaam.
Vaak kom je met voetklachten bij de podotherapeut terecht en krijg je zooltjes aangemeten. Dit is fijn want ze verzachten
(meestal) snel de pijn. Echter eigenlijk zouden zooltjes ingezet moeten worden in combinatie met voetentraining!
Aan de slag met voetentraining!
We gaan eens kijken hoe jouw voeten ervoor staan: kom eens staan op blote voeten, kun je nu je grote teen omhoog bewegen
terwijl de overige tenen op de grond blijven staan? Lukt dit? Dat is al best knap! Kun je dan ook de grote teen op de grond
laten staan en alle overige tenen van de grond optillen?
Lukt dit nog niet zo goed? Bingo, je hebt je eerste oefening om sterkere voeten te krijgen te pakken! Probeer dit eens 3x per
week in de avond voor je gaat slapen te doen. Ik garandeer dat het bij binnenkomst van de volgende nieuwsbrief al een stuk
beter zal gaan.
Heb je last van hielspoor of andere voetklachten? Wij helpen je graag verder om te kijken wat er aan de hand is met je
voet(en) en komen met een plan van aanpak om de klachten te verhelpen!
Tot de volgende keer.
Eveline Reinstra- Hamstra

Voorlichtingsavond uitvaartverzorging
Coby Kuiper en Aline de Graaf verzorgen een voorlichtingsavond over uitvaartverzorging
op woensdag 13 april 2022 in het MFC de Molenstreek.
In de afgelopen jaren hebben we een paar keer een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij wij informatie gaven over alle
zaken rondom de zorg bij het overlijden en uitvaarten. Ook op woensdag 13 april staat er weer een avond gepland. Tijdens
deze avond vertellen we over de mogelijkheden rond een uitvaart, wat kan en wat mag. Maar ook over de kosten van een
uitvaart, wat is het verschil tussen uitvaartverzekeringen en uitvaartverenigingen. Er is ook gelegenheid om in te gaan op
vragen die u heeft.
De voorlichtingsbijeenkomst begint om 19:30 uur in MFC de Molenstreek, Oudestreek 8-A in Zevenhuizen
en duurt tot uiterlijk 22:00 uur.
Koffie en thee staan klaar.
Het bezoeken van de voorlichtingsbijeenkomst geeft geen enkele verplichting en is geheel vrijblijvend.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich per e-mail of telefonisch opgeven.

Coby Kuiper
06 – 19 18 70 86
info@cobykuiper.nl

Aline de Graaf
06 – 40 25 75 99
info@alinedegraafuitvaartzorg.nl

Coby Kuiper
uitvaartbegeleider

Veldstreek 21-1
9354 VA Zevenhuizen

Zwarte Els 9
9351 XJ Leek

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/

