Beweegtuin in Molenhoek?!
‘Meer bewegen’ heeft landelijk en ook in onze gemeente hoge
prioriteit in verband met gezondheid.
Collegeprogramma gemeente Mook & Middelaar 2018 (p.28):
‘Wij willen meer sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte voor alle generaties in alle kernen realiseren.
Dit doen wij op die momenten dat dit gecombineerd kan worden met een geplande aanpassing van de
openbare ruimte. We richten locaties in waarbij iedereen op zijn eigen niveau kan sporten en waar
verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de bestaande
natuur en openbare ruimte.
Dit voornemen sluit naadloos aan op een idee vanuit de Ideeënfabriek van de Dorpsraad voor een
‘beweegtuin’.
Een aantal aantrekkelijke beweegstoelen bijvoorbeeld nabij een speeltuin zou een laagdrempelige
uitnodiging kunnen zijn voor dorpsgenoten om meer te bewegen. Voor ouders of opa’s en oma’s
terwijl hun (klein)kinderen spelen. Maar ook voor anderen bijvoorbeeld als voorbereiding op of
cooling down na het hardlopen.
Een beweegtuin kan ook aantrekkelijk zijn voor inwoners die krap bij kas zitten en een abonnement
op een sportschool niet kunnen betalen. Vaak is het ook nog zo dat die groep te weinig beweegt.
De geschiedenis van ‘Molenhoek pakt aan’ laat zien hoe belangrijk en succesvol het is wanneer
dorpsgenoten zelf de handen uit de mouwen steken voor nog meer leefbaarheid in ons mooie dorp.

Wie neemt de handschoen op en
de uitdaging aan
om een plan te ontwikkelen voor een beweegtuin in Molenhoek!?

Als je zo’n plan indient voor 25 november ding je mee naar enkele mooie prijzen die de Dorpsraad
beschikbaar stelt voor dit soort initiatieven. Alle plannen worden beoordeeld door een dorpsjury,
waardoor je meteen ook zicht krijgt op het draagvlak voor het ingediende plan.
Kijk op onze website www.dorpsraadmolenhoek.nl waaraan een dergelijk plan in grote lijnen moet
voldoen (openingspagina website linkerkolom knipperknop ‘Molenhoek pakt aan 6’).
Voor meer info: piet.roberts@dorpsraadmolenhoek.nl of harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl

