Molenhoek pakt aan 6
Uitbaters van een Digicafé

Veel dorpsgenoten willen handiger worden met computer, smartphone en tablet. Zij willen leren whatsappen, smsen of mailen. Of leren om praktische apps en e-books te downloaden.
Niet alleen voor de fun maar ook om niet achter te blijven. Vorig jaar constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau
dat de leefbaarheid van talrijke burgers bedreigd wordt door het ontbreken van voldoende digitale vaardigheden.
Naast een onderklasse van de minima, de ‘have nots’, ontstaat een onderklasse van de ‘can nots’. De leefbaarheid
van deze groep kan aanzienlijk verbeterd worden met meer digitale vaardigheden. Denk hierbij aan
internetbankieren, gezondheidsinformatie op websites, openingstijden gemeente en zorginstellingen, voorlichting
over voeding en bewegen, contacten met kinderen en kleinkinderen, enzovoorts. Papieren informatie over dit soort
zaken wordt steeds schaarser.
We zoeken mensen met een sociaal hart die met ons samenredzaamheid gestalte willen geven. Een
Digicafé kan voor hen een mooie plek zijn om dorpsgenoten op weg te helpen om digitaal vaardiger
te worden. Het LOP is daarvoor een ideale ruimte en nog beschikbaar. Bijvoorbeeld om te beginnen:
2 keer 2 uur per maand (één uur training of cursus en een tweede uur voor individuele vragen).
Je hoeft het overigens niet voor niks te doen. Bezoekers, die dat kunnen betalen, zullen zeker een
bijdrage willen leveren. De Dorpsraad stelt ruimte ter beschikking; het eerste jaar is dat gratis voor
MPA projecten. En wellicht komt er ook subsidie beschikbaar van de gemeente of andere instanties,
als je met een mooi plan komt. De Dorpsraad zal zo’n subsidieaanvraag zeker ondersteunen.
En wat het ook aantrekkelijk kan maken: je bent eigen baas als je er een project van maakt in het
kader van Molenhoek pakt aan 6.
Dus dorpsgenoten start je eigen ‘digitaal café’ in het LOP.
Hoe? Dien een plan in bij Molenhoek pakt aan 6. Hoe en wanneer dat kan kun je op de volgende
pagina lezen. Door deel te nemen aan MPA 6 ben je in ieder geval verzekerd van de nodige publiciteit
via onze website, de Dorpsraadkrant en een speciaal Dorpscafé 14 december.

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.

