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NIEUWSBRIEF
Woord van het bestuur

De ontwikkelingen gaan in een razend tempo allemaal, het is druk voor het bestuur en de
vele vrijwilligers. Het MFC gloort: een mooi groot gebouw van ca. 45x45 meter in groen
opgetrokken, mooi passend in het park. Eerste concepten zijn besproken met de
gemeente, verder overleg met hen, hoofdgebruikers en anderen volgen.
Dat betekent dat het schetsontwerp (SO) definitief is: de afmetingen zijn bekend, de
financiën met de aannemer zijn rond. Het Voorlopig Ontwerp (VO) waarin ook de
buitenkant mooi zichtbaar is, is net binnen en wordt besproken, beoordeeld en moet
binnenkort worden goedgekeurd. Dat alles om de planning overeind te houden en in
oktober te kunnen beginnen met de bouw, de voorbereidingen hierop gaan medio juli
starten.
Om te kunnen bepalen of en hoe er geheid moet worden, worden er binnenkort testen
gedaan (sonderingen). Als er geheid moet worden wordt er geboord. Weliswaar iets
duurder, maar veiliger.

Overigens is de aannemer verzekerd voor schade als er iets mocht gebeuren bij omwonenden vanwege de bouw. Daartoe
moet wel de ijsbaan helemaal leeg; dankzij de medewerking van de ijsvereniging kan dat door de ‘stop’ er eerder uit te
halen dan de bedoeling was.

#MFC

Ook de fantastische optredens van onze Rederijkerskamer Heidebloem gezien? Als het goed is zien
we hen over 2 jaar optreden in het MFC met net zoveel toeschouwers. Met een flexibel toneel, die
we ook op een multifunctionele ijsbaan neer kunnen zetten of in de evenementenhal.
Ook een filmplan is door de WG Communicatie gemaakt en door Wobbe Gorter al deels ingevuld.
Want we zijn bezig om geschiedenis te schrijven en dat willen we natuurlijk vastleggen!
Ook de WG Fondswerving is druk met het indienen van verzoeken. We zijn er nog niet, maar elke
maand komt er wel een positief antwoord van een fonds bij. Bent u zelf medewerker bij een bedrijf
die bijdragen kan of wil leveren, overleg dan met onze werkgroep.
Nieuwe werkgroepen starten deze maand, waaronder de WG Hoofdgebruikers. Ook voor het
openingsfeest hebben zich al vrijwilligers aangeboden …….
U ziet het: volop activiteiten en ontwikkelingen. Allemaal met als doel om er een mooi MFC van te
maken! Het gaat gebeuren!

WG fondsenwerving
VSB fonds doneert aan MFC €20.000!
Het VSB fonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving of die anderen actief
uitnodigt om mee te doen. Zij ondersteunt o.a. projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen
tussen groepen verschillende mensen. Het laatste is zeker van toepassing op het MFC. We zijn
daarom heel blij met de toegezegde donatie van € 20.000. De donatie gaat gebruikt worden voor de
inrichting dorpshuis/horeca.

WG in de spotlight
IJs vereniging.
Bijna een jaar ben ik (Gauke Poelman) samen met Geert Jan Vijfschaft bezig met de vraag wat gaan we doen met de
ijsbaan. En wanneer er geen ijs is (wat nogal eens voorkomt) wat dan?? Dit alles in overleg met het bestuur van de
ijsvereniging.
Een mooi stel kerels bij elkaar. Zoals u weet levert de ijsvereniging de meeste vierkante meters in. Het nieuwe MFC komt
voor een groot gedeelte op de ijsbaan te staan. Daardoor wordt de ijsbaan behoorlijk korter. Het plan is nu dat het een
baan wordt van 45 x 125 meter. We kijken nu met hele andere ogen naar het terrein want het zicht vanuit het nieuwe
MFC is op de ijsbaan. Dus dat moet er goed en netjes uitzien. Maar wat gaan we dan doen. Wanneer is er ijs en hoeveel
dagen is dat in een jaar. We kijken naar meerdere mogelijkheden. Daarbij houden we het op 1 thema een
evenemententerrein.
Ik zal u onthouden van wat daarop allemaal mogelijk
is. Daar moet u uw gedachten maar eens over laten
gaan. (Laat het ons maar weten). Maar 45 x 125 m2
daar kun je wel wat mee. Het kost wel een paar
centjes. Wat gaan we doen asfalteren?? Er moet al
een meter zand in en dan nog asfalt. En is het
oogstrelend wanneer je naar een groot plak asfalt
kijkt. Maar een ijsbaan op 5 cm ijs daar gaan we voor.
Zodat er snel en goed geschaatst kan worden
wanneer er weer eens ijs komt. Daarnaast spelen er
ook allerlei andere zaken, zoals bijvoorbeeld de
aanpak van het ijshokje dat zal een nieuwe moeten
worden. Er moet goede verlichting aanwezig zijn en
natuurlijk is er op de ijsbaan geluid. En wat heb je
allemaal nodig voor een evenementen terrein. We
weten wat we willen, maar willen en kunnen staan
vaak wat haaks op elkaar.
O ja we wilden ook nog aan de slag voor een
kunstijsbaan, maar wat in Hoogeveen en Assen niet
gaat lukken kan dat hier wel??
Er komen mooie tijden aan voor Zevenhuizen een
prachtig MFC daar zijn we aan toe.
Gauke Poelman namens de ijs mannen.

Mede dankzij de volgende fondsen/bedrijven/sponsoren komt het MFC tot stand!

Uitslag puzzel vorige editie
De oplossing van de woordzoeker in de nieuwsbrief van februari:
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Onder de goede inzendingen is de laatste Poiesz-cadeaubon van € 10,-- verloot. Deze is gewonnen door Geertje Klok.
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BEDANKT!
Wij willen supermarkt Poiesz Zevenhuizen hartelijk bedanken voor het
beschikbaar stellen van de cadeaubonnen van de afgelopen nieuwsbrieven.

De overhandiging van de Poiesz cadeaubon aan mevr. Hagedoorn - Bouwman.
De winnaar van de puzzel van januari.

De werkgroep loterij zoekt mensen die mee willen helpen om een loterij te organiseren. Het plan is om deze ook landelijk weg
te kunnen zetten. Vooral door middel van social media. Als hoofdprijs zitten we te denken aan een elektrische auto, dit in het
kader van duurzaamheid. De loterij zal eind dit jaar starten en de trekking zal dan medio zomer 2021 moeten plaatsvinden.
Voor aanmeldingen of informatie: Richard Kobes 06-22782731 of mfc7huizen@gmail.com.

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
www.mfc7huizen.nl

