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NIEUWSBRIEF
Woord van WG Communicatie

Eerste schetsen MFC !
Donderdagavond 28 november was het druk in het Verenigingsgebouw. Veel Zevenhuisters
waren heel benieuwd naar de plannen, vooral hoe het nieuwe MFC op het sportcomplex
eruit zal gaat zien. De eerste schetsen vielen in goede aarde, toch valt er nog wel wat bij te
schaven. De aanwezige architect kreeg dan ook de nodige vragen ……
Voorzitter Richard Kobes van de Stichting MFC opende die donderdag de avond met de bij
velen nog bekende Z’huuster promoclip. Het was weer lachen en het werd meteen gezellig.
De video van Wobbe Gorter over de huidige status van de 5 panden die echt aan
vervanging toe zijn was zeer verhelderend.
Penningmeester Harmannus Harkema lichtte de MFC plannen toe. De ambitie is om in juli
2021 het MFC te realiseren en er tijdens de feestweek van dat jaar gebruik van te gaan
maken.

Aannemer Rottinghuis lichtte het proces tot de bouw daarna toe bij monde van directeur Hans Rass. Architect Rene van
Dam van Bouwadvies Bureau van Maaren presenteerde de huidige schets.

#MFC

Zowel de behoeften van verenigingen actief in het Verengingsgebouw, de voetbalaccommodatie, de korfbalaccommodatie
als sportzaal De Til moeten in het MFC ingevuld kunnen worden. Dat lijkt met de eerste schetsen zeker het geval. De
sporthal van 20x40 meter met 10 kleedruimten neemt ruim de helft van het oppervlakte in beslag. De andere helft wordt
ingenomen door het dorpshuis met sportkantine en 5 multifunctionele ruimten. Alle presentaties werden met applaus
beloond. Tijdens de informatie ronde aan diverse tafels was het duidelijk dat de Zevenhuisters de nodige wensen en ideeën
hebben over hun plan. Meerdere werkgroepen lichtten hun plannen toe en ook DES kreeg de nodige vragen. Mooi dat het
initiatief van DES om een nieuwe werkgroep op te richten, nu Stichting MFC, zo’n vervolg krijgt! Met deze ideeën gaan het
bestuur en de architect verder aan de slag. Voor de Kerst moet de definitieve schets klaar zijn om het tijdsschema te kunnen
halen. De eerste echte steen zal echter pas oktober 2020 gelegd kunnen worden zo is de verwachting.
Richard Kobes: ‘Het moet net zoals in 2011, toen we het Leukste Dorp van Groningen werden, iets zijn van ons allemaal, het
hele dorp. We zullen flink aan de bak moeten om er een mooi gebouw van te maken’. Inmiddels zijn meer dan 50
vrijwilligers aan de slag in 10 verschillende werkgroepen. Meer vrijwilligers zullen nodig zijn: mail naar
mfc7huizen@gmail.com om je aan te melden. Overigens, dat Zevenhuizen actief is, blijkt ook wel uit het aantal vrijwilligers
dat het Verenigingsgebouw draaiende houdt totdat het MFC geopend kan worden. Volgens een van de 4 planners zijn daar
al meer dan 90 mensen bij betrokken!
Zowel de huidige voetbalaccommodatie als de korfbalaccommodatie zullen worden gesloopt. Ook de ijsbaan moet worden
aangepast. Plannen tot een meer multifunctioneel gebruik worden door een speciale werkgroep verder uitgewerkt.

WG fondsenwerving
Een speciale werkgroep is bezig fondsen te werven om een mooi en vooral functioneel MFC te bouwen. Het doel om
€ 500.000 binnen te halen is nog niet bereikt, maar de werkgroep is flink op weg.
Bijna 90% is inmiddels gerealiseerd door bijdragen van:
• de Provincie Groningen,
• het Scholten Kamminga Fonds,
• de NAM,
• het Coöperatiefonds van de RABO,
• Univé verzekeringen,
• het Oranjefonds.
Een aantal bedrijven verstrekt uitkeringen aan goede doelen (in het kader van leefbaarheid, cultuur en/of sport),
waaronder het MFC, via medewerkers. Werkt u bij een bedrijf dat op die manier dit soort burger initiatieven steunt,
meldt u dan aan bij het MFC bestuur: Richard Kobes, Jan Nieboer, Harmannus Harkema, Henk Koenes of Jelle Lammers.
U kunt ook zelf het initiatief aanmelden bij uw werkgever!
Op ons verzoek van 28 februari 2019 tot een bijdrage aan de bouwkosten voor het MFC heeft de NAM
positief gereageerd. De NAM heeft een toezegging gedaan van € 15.000. Zij stellen daarbij als
voorwaarde dat dit bedrag van € 15.000 aangewend moet gaan worden voor zonnepanelen. Het MFC
wordt een duurzaam pand waarin zonnepanelen voor (een deel van) de energie gaan zorgen. Deze
donatie past dan ook prima in het plan!

Rabobank Noordenveld West Groningen geeft een deel van de
winst terug aan de samenleving en doneert dit vanuit het
Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds ondersteunt projecten die
de regio versterken. Ons verzoek tot een donatie uit het
Coöperatiefonds is gehonoreerd. Donderdag 28 november hebben
Jelle Lammers en Harmannus Harkema tijdens een feestelijke
uitreiking een cheque van de Rabobank ontvangen van € 7.500 uit
het Coöperatiefonds.

Werkgroep in de spotlight
Hallo. Ik ben Martijn van der Velde. Ik ben geboren en getogen in Zevenhuizen en woon nu samen met mijn vrouw Nynke en
onze 3 dochters aan de Bremstraat.
Momenteel ben ik alweer 11 jaar werkzaam als sportdocent bij ROC Friese Poort in Leeuwarden, daarvoor heb ik 8 jaar
gewerkt als sportinstructeur bij Defensie (landmacht). Vanuit die achtergrond vind ik dit project een prachtige uitdaging en
geeft het mij energie. Bij ROC Friese Poort zitten wij nu 2 jaar in een nieuw (school)-gebouw.
Ook dit gebouw is duurzaam gebouwd en zijn mijn collega’s (sport)docenten en ik volledig
meegenomen in het bouwtraject. Hierdoor hebben wij verschillende sportlokalen weten te
realiseren die voor onze studenten (veiligheidsberoepen) zeer functioneel zijn.
Op het moment dat het huidig MFC bestuur in oprichting was, heb ik mij gelijk aangemeld
om als vrijwilliger hierin iets te betekenen. Vervolgens ben ik benaderd om als
werkgroepvoorzitter Sport samen met de 'stake-holders' de ideeën te verzamelen en vorm
te gaan geven aan de toekomstige sporthal. Samen met afgevaardigden van VV
Zevenhuizen, KV Sparta, Concordia, SVA en bewegingsonderwijs proberen wij alles zo
logisch en multifunctioneel mogelijk in te delen. En geven wij zo input aan de tekenaars en
bouwers om dit tot een fantastische sporthal te komen. Dit alles vanuit het oogpunt van de
gebruikers, jullie als dorpsbewoners.

Werkbezoek
MFC Zevenhuizen op bezoek bij andere MFC’s
Op een zaterdag in november is het MFC bestuur met een delegatie van toekomstige hoofdgebruikers, een aantal werkgroep
voorzitters en de contactpersoon van aannemer Rottinghuis naar 2 bestaande MFC´s geweest. In Lippenhuizen, een dorp van
ca. 1500 inwoners, had Henk Koenes een bezoek kunnen regelen. Een prachtige accommodatie, vooral de inrichting van het
dorpscafé met een unieke vouwwand, die zelfs de bar door midden deelde. Bovendien een geluidsdichte afscheiding. Ook de
kleurstelling sprak onze groep aan. De kleine gymzaal was met een mooie lichtkoepel strak ingericht. De keuken had de
interesse van onze horeca regelaars.
Daarna naar Oldeberkoop, een dorp van ca. 1600 inwoners, waar het MFA met sporthal alweer ruim 7 jaar staat. Onze
contactpersoon vertelde alles wat we maar wilden weten over de inrichting, de financiering en de organisatie. De Stichting
runt een vergelijkbaar gebouw als die van ons gaat worden met alleen vrijwilligers. Ook over de zaken die ze nu anders
zouden aanpakken werd ruiterlijk verteld. Het dorpscafé was tijdens ons bezoek in ombouw naar een gezelligere ruimte. De
kleedkamers, de bergingen, alles werd bekeken. Het toneel dat uit de vloer elektrisch omhoog kan bewegen had de speciale
aandacht van een aantal van onze delegatie. En de aanwezige Zevenhuisters realiseerden zich maar al te goed dat ons eigen
MFC een gebouw moet worden voor ons allemaal en dat we vooral samen moeten optrekken om er ook in ons dorp iets
bijzonders van te maken.
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De oplossing van de woordzoeker
in de nieuwsbrief van november:
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Goede inzendingen kunnen ingeleverd worden tot
1 januari 2020 via nieuwsbriefMFC@gmail.com
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Onder de goede inzendingen is de
Poiesz-cadeaubon van € 10,-verloot. Deze is gewonnen door
Gerda Fluks.
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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
www.mfc7huizen.nl
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