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Het zijn de donkere dagen voor Kerst in meerdere opzichten. De dagen zijn kort door de
vroeg intredende donker; ook voor het MFC zijn de dagen kort nu deze gesloten is vanaf
17.00 uur vanwege corona. Allerlei activiteiten worden nog naar de middag of weekend
verplaatst nu de avond activiteiten moeten worden uitgesteld. Hopelijk van korte duur
in meerdere opzichten.
Verharding en verlichting
Na de verharding van de weg (5 meter) vanuit het MFC naar de Oudestreek is ook
rondom het MFC de verharding gerealiseerd. Dat betekent dat de inloop van zand en
vuil nu aanzienlijk minder is tot grote opluchting van beheerder en schoonmaakploeg.
De verlichting van de ingang vanaf de Oudestreek is nu een stuk beter door de aanleg
van de straatverlichting. Dat geldt helaas nog niet voor het terrein rondom het MFC. We
werken aan een oplossing en zijn daartoe in overleg met de gemeente.
Aan de ingang vanaf de Molenweg naar het MFC wordt nu gewerkt. De verlichting zal
ook daar direct worden aangelegd. De financiering van de openbare weg neemt de
gemeente voor haar rekening. Als het weer meewerkt realiseert Stuut voor de Kerst een
mooie weg, die 3 meter breed wordt. Ook hier komen palen, die de toevoer van auto’s
naar het MFC voorkomen. Het oorspronkelijke idee was om met de aanleg van de weg
te wachten totdat de ijsbaan / evenemententerrein geasfalteerd is. Door het
tegenvallende weer is dat onmogelijk gebleken. Zoutman gaat bij goed weer de
voorbereidingen van het evenemententerrein in het voorjaar weer oppakken.

LED verlichting
De ambitie is om rondom de meeste sportvelden op het sportcomplex nieuwe LED verlichting aan te brengen, die een betere
lichtkwaliteit geven en minder stroomverbruik. Dit geldt ook voor de ijsbaan / evenemententerrein. Een en ander is nog wel
afhankelijk van de medewerking van fondsen, zoals het RABO Coöperatiefonds. Aanvragen voor de financiering van de LED
verlichting worden voorbereid.
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
stembureaulid gefungeerd. De opbrengst is ten goede gekomen aan het MFC, ruim € 1.400!! Ook dit jaar doen er weer een
aantal vrijwilligers mee als stembureaulid. Met de verwachtingen rondom corona 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 0653 223141. Alvast onze dank!
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.

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
Aankoop vloerbedekking in sporthal voor speciale evenementen: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling
Kerstverlichting enzovoort: staat op wensenlijst – wie helpt ons?
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
Zoals u op de wensenlijst hebt gezien staat er ook kerstverlichting genoteerd. Doel is natuurlijk om ons MFC zo gezellig
mogelijk in te richten in de donkere dagen voor Kerst. Wie kan ons helpen? We hebben al de nodige versiering gekregen,
maar zoeken nog meer. Wie heeft er toevallig een kunst Kerstboom over van minimaal 2 meter? We zoeken er een voor
buiten en 1 voor binnen. Of een mooie verlichting rondom de vlaggenmast? Of versiering en /of verlichting in de
Kerstbomen? Mail zo snel mogelijk naar info@mfcdemolenstreek.nl of bel Jelle op 0654 967833. Kerst nadert ….
RABO Clubsupport
Dankzij de steun van velen en de RABO Bank heeft de actie RABO Clubsupport onze Stichting maar liefst een bedrag van
€ 1419,16 opgebracht. Een geweldig resultaat met dank aan iedereen! RABO bedankt!
Vrijwilligersfeest
Nu met de huidige corona maatregelen is het logisch dat het aangekondigde vrijwilligersfeest en vertoning van de film niet
doorgaat.
Alle vrijwilligers willen we hartelijk danken voor hun inzet, zonder jullie was het MFC de Molenstreek er niet geweest en
zonder jullie kunnen we ook niet open en dit mooie nieuwe centrum tot het bruisend hart van Zevenhuizen maken. Daarvoor
onze hartelijk dank. Wij wensen jullie allemaal een vrolijke kerst een goed uiteinde en een gezond begin 2022. Wil je ook
meehelpen in het MFC meld je dan aan als vrijwilliger bij Tim, Henk of Jelle. Vele handen maken licht werk!
Zwarte grond
We hebben nog een beperkt aantal m3 zwarte grond ter beschikking. Deze m3 hebben we ter beschikking met certificaat
voor een aantrekkelijke prijs. Kan gebracht worden, zelf ophalen kan ook. De grond is afkomstig uit de ijsbaan verdieping en
verbreding. Een deel zal gebruikt worden ter opvulling van de gaten die ontstaan door de sloop van de kantines en
kleedaccommodatie. Omdat we nu meer ter beschikking hebben dan nodig is voor die opvulling is er een mogelijkheid om dit
aan te bieden. Wie interesse heeft svp bellen mailen naar administratie@mfcdemolenstreek.nl. Bellen kan met Henk 0654 34
01 73 of Harmannus tel 0653 22 31 41.

Ervaring gebruiker
Na maanden van onzekerheid, door de coronaperikelen, of het 90ste verjaardagfeest van onze moeder, mevr. Berghuis-Vos, wel door kon gaan, konden de
uitnodigingen toch de deur uit.
Ze wilde heel graag in het nieuwe MFC" De Molenstreek" haar feest vieren.
Een prima locatie. De tussenwanden kunnen worden "opengevouwen", waardoor
er een prachtige ruimte ontstaat voor grote en kleine gezelschappen.
De versiering en inrichting van de zaal konden we zelf bepalen. Na koffie, taart,
borrel en een heerlijk warm/koud buffet én keurige bediening, door de
vrijwilligers, kunnen we zeggen dat het een geslaagd feest was!
Groet,
Fam. Berghuis
Fam. Louwes

Interview met Tim
vragen aan de beheerder van MFC de Molenstreek : Tim Helmholt
Tim is sinds 1 augustus gestart met zijn werkzaamheden als beheerder bij MFC de Molenstreek.
We hebben Tim 7 vragen gesteld om te horen wat zijn ervaringen tot nu toe zijn.
Tim, waar ben jij het meest trots op?
- Ik voel me trots als ik zie hoe het MFC bijdraagt in de saamhorigheid van de verschillende verenigingen.
Hoe verloopt de samenwerking met de vrijwilligers?
- De samenwerking verloopt fantastisch. We hebben nog steeds behoefte aan meer vrijwilligers maar de vrijwilligers die er
zijn verzetten heel wat werk!
- Wat nog beter kan is de actieve beschikbaarheid van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich op “beschikbaar” zetten.
Toch moeten we nog vaak individueel vragen of vrijwilligers ingezet kunnen worden. Gelukkig lukt het bijna altijd om de
bezetting weer rond te krijgen maar het vraagt soms wel veel energie. Maar nogmaals: heel blij met alle vrijwilligers!
Passen jouw werkzaamheden in jouw 20-urige dienstverband?
- Gemiddeld heb ik de afgelopen weken 50 uur gewerkt dus dat lukt niet helemaal of helemaal niet. Dat was te
verwachten. We zitten nog in de opstartfase. Ik ga ervan uit dat er steeds minder uren nodig zijn met natuurlijk hetzelfde
resultaat.
Je werkt 1 dag in de week samen met Gezinus, hoe verloopt die samenwerking?
- Ik vind dat prachtig om te doen. Het sluit natuurlijk ook aan bij mijn werkzaamheden die ik hiervoor deed (werken bij de
Zijlen). De begeleiding vraagt veel tijd maar het is mooi dat ik en het MFC op deze manier onze maatschappelijke bijdrage
kunnen leveren.
Wat vind je het leukst om te doen?
- Het organiseren/stroomlijnen. Hiermee bedoel ik dat ieder op z’n juiste plek wordt ingezet, dat alles goed verloopt en
iedereen tevreden is.
Wat heb je onderschat in de functie van beheerder MFC
- Eigenlijk niets. Het is nieuw en vraagt veel tijd maar dat is logisch. Veel moet nog worden uitgevonden maar daarin ben ik
niet verrast.
Waar kan je het meest van genieten in je werk?
- Een goed gevuld dorpscafé met gezellige mensen en een goede sfeer!

Vacature

Wegens voortdurende leuke werkzaamheden is de werkgroep Communicatie MFC op zoek naar jou!
De werkgroep Communicatie MFC houdt zich o.a. bezig met de veelgelezen maandelijkse nieuwsbrief en zorgt na uitbreiding
van de werkgroep ervoor dat de website actueel blijft. Daarnaast voorziet zij het bestuur gevraagd en ongevraagd van allerlei
(communicatieve) ideeën.
Doel van de werkgroep is dat MFC de Molenstreek in het nieuws is en blijft (natuurlijk in positieve zin).
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die geïnteresseerd is in communicatie in de meest brede zin van het woord. Wij
vergaderen vlot (we zijn immers goed in communicatie) en doen dat 1x per maand.
Heb je een (klein) beetje tijd over en vind je het leuk om met ons mee te
denken en te doen dan ben je van harte welkom in onze werkgroep.
Ben je geïnteresseerd geraakt dan kan je contact opnemen met één van ons:
Harmannus Harkema, 06-53223141
Richard Kobes, 06-22782731
Marja Ballast, 06-40444814
Lia ten Have, 06-20360401

Bergingdeur
In de berging is een mooie industriële deur geplaatst. Deze is als sponsoring
door Sterk Werkman, garage en industriële deuren, aangeboden aan het
MFC.
Vakkundig geplaatst door montagebedrijf De Deuroloog.
Wist je dat Sterk Werkman gevestigd is in Zevenhuizen?
Neem eens een kijkje op www.sterkwerkman.nl
Namens het bestuur van het MFC hartelijk dank voor dit mooie geschenk!

Zaalsponsor

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.
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MFC Kammeroaden

Kammeroad in beeld: GT Lastechniek
GT Lastechniek in Emmeloord van ondernemer Anton Harkema uit
Zevenhuizen heeft het MFC in woord en daad gesteund. GT maakt dit jaar
een onstuimige groei door. Het werkgebied omvat Noord- en Midden
Nederland (Friesland uitgezonderd) alwaar men de dealerschappen van
Fronius en Lorch lasapparatuur vertegenwoordigd.
De Oostenrijkse fabrikant en innovatief marktleider Fronius wordt door
veel productiebedrijven gezien als de absolute top in lasapparatuur.
Onlangs werd Mogema in ’t Harde, producent van onder andere grote en
nauwkeurige machineframes, vacuümkamers en mechatronic systemen,
voorzien van 25 nieuwe high-tech lasapparaten.
Dichterbij zijn Next Generation Shipyards in Lauwersoog en Staalbouw
Smid in Hoogkerk afnemers die hoogkwalitatieve lasapparatuur nodig zijn
en bouwen op de kennis en service van GT. NG Shipyards heeft onlangs furore gemaakt door één van de eerste waterstof
aangedreven schepen te produceren als ook de Groninger Ondernemingsprijs 2021 te winnen.
GT Lastechniek levert niet alleen lasapparatuur met alle noodzakelijke lasmaterialen; de lasopleiding onder leiding van een
bekwame lasinstructeur levert zeer geregeld vakmensen af. De technische dienst verzorgt naast het oplossen van eventuele
storingen en technisch onderhoud ook de jaarlijkse keuring en validatie van lasapparatuur. Ook levert GT Lastechniek aan veel
technische scholen in Noord- en Midden Nederland haar lasapparatuur en de benodigde kennis.
Meer informatie kunt u vinden op www.gtlastechniek.nl; bellen kan naar kantoor in Emmeloord op tel 0527 - 69 99 15.
GT dank voor de steun aan ons MFC!

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/

