Laatste oproep
Molenhoek pakt aan 6
Je kunt nog meedoen?
Tot 25 november kun je nog plannen indienen

1 oktober startte: ‘Molenhoek pakt aan 6’. Tot 25 november kun je nog plannen indienen.
Ook dit jaar zijn weer mooie prijzen te winnen! 150, 100 en 25 euro.
Er hebben zich al verschillende dorpsgenoten gemeld met creatieve plannen die ze willen oppakken en uitvoeren.
Ook dit jaar is MPA ‘opgestookt’ in de Ideeënfabriek. De resultaten daarvan vind je op onze website onder de
knipperknop ‘Molenhoek pakt aan 6’.

De uitslag

De ingediende plannen worden beoordeeld door een speciale jury, die bestaat uit tamelijk willekeurig gekozen
dorpsgenoten. De uitslag geeft ook een indicatie voor het draagvlak dat er in het dorp is voor de plannen.
De uitslag wordt bekend gemaakt in een speciaal Dorpscafé op vrijdag 14 december van 17.00-19.00.

Op de volgende pagina kun je lezen hoe je kunt meedoen en
welke ondersteuning je kunt verwachten van de Dorpsraad.

Molenhoek pakt aan 6
Pak je kans en doe mee!
Tot 25 november kun je plannen indienen

‘Molenhoek pakt aan’ is een monument dat naadloos aansluit bij de gedachten
achter de participatiesamenleving. Veel dorpsgenoten geven elk jaar weer een
belangrijke impuls aan de leefbaarheid van Molenhoek door zelf gekozen
plannen onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Natuurlijk gaan we
daarmee door.

1 oktober startte: ‘Molenhoek pakt aan 6’
Je kunt plannen indienen tot 25 november

Doe mee om ook de zesde editie tot een succes te maken! Velen gingen je al
voor: meer dan 40 projecten in de vorige vijf edities! Vorig jaar was een enorm
succes met maar liefst 12 projecten. Spraakmakende winnaars waren toen: het
Energiecafé, de Dorpsquiz en Promenade Artistique.
Ook dit jaar zijn weer mooie prijzen te winnen! 150, 100 en 25 euro.
Maar belangrijker nog is dat je zelf samen met dorpsgenoten richting en
invulling geeft aan nog meer leefbaarheid in ons dorp.

Het geheim van 43 projecten
Dorpsleven Molenhoek

Het is een wonderlijk fenomeen: 'Molenhoek
pakt aan'. 'Gewoon een kwestie van mensen hun
gang laten gaan'.

van 21 september 2018

Indienen van plannen bij: piet.roberts@dorpsraadmolenhoek.nl of
harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl
Bekendmaking van de prijzen:
vrijdag 14 december in een speciaal Dorpscafé van 17.00-19.00

Wat verwachten we?

Geen uitgebreide schrijfsels. Eén A-viertje is al
voldoende. Wat zouden we graag zien dat daar
op staat?
1. Naam van het plan
2. Namen van de uitvoerders en een adres
(post en e-mail) van de contactpersoon
3. Doelen
4. De aanpak
5. Bijdrage die het plan zal leveren aan
leefbaarheid
6. Inschatting van het draagvlak
7. Een eenvoudige globale begroting

Wat mag je van de Dorpsraad verwachten?

 Stimulering, steun en adviezen bij het ontwikkelen van de
plannen.
 Publiciteit via onze website, Nieuwsbrief en Dorpsraadkrant.
 Ondersteuning bij de aanvraag van financiële middelen om het
plan te kunnen realiseren.
 Publicatie van alle ingediende plannen op de website van de
Dorpsraad en in een speciale Dorpsraadkrant begin december.
 Een speciaal Dorpscafé op 14 december waarin alle plannen
gepresenteerd worden en prijzen worden toegekend.
 Prijzen voor de beste drie plannen (150, 100 en 25 euro) en een
publieksprijs van 50 euro. Een jury, bestaande uit dorpsgenoten
bepaalt welke plannen de prijzen verdienen.
 Gratis of tegen kleine vergoeding gebruik van de LOP-ruimte.
 Mogelijk extra financiële steun van de Dorpsraad.

