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Molenhoek pakt opnieuw fors aan en uit!
Molenhoek pakt aan 6

Afstemmen en samenwerken

MPA 6 is opnieuw een schitterend
visitekaartje voor Molenhoek. Voor de
zesde keer geven dorpsgenoten op
creatieve wijze invulling aan nog meer
leefbaarheid. Samen met de vijf
voorafgaande afleveringen heeft dat meer
dan 50 projecten opgeleverd. Zij hebben
bijna allemaal onuitwisbare voetsporen in
het Molenhoekse nagelaten. Zoals de
bijenhotels, het LOP, de schooltuin, de
gerestaureerde begraafplaats, het
Energiecafé, de Dorpsquiz, enzovoorts.
Dit jaar zijn er weer meer dan 10
projecten.
Op dit moment is een dorpsjury druk in de
weer om ze te beoordelen en prijzen uit te
delen.
Vrijdag 14 december is de apotheose in
een feestelijk Dorpscafé
van 17.00 tot 19.00 in het LOP.
• De eigenaren presenteren hun plannen
• Wat beloven ze ons?
• Wat drijft hen?
• Er worden mooie prijzen uitgedeeld.

Enkele jaren geleden besloot de Dorpsraad om met Hogeschool ArnhemNijmegen in zee te gaan op zoek naar nieuwe impulsen voor haar werk. Niet dat
het slecht ging, integendeel. Maar misschien kon het nog beter of anders en met
meer resultaat. Een zogenoemde DNA-werkgroep ging als onderdeel van een
internationaal project onder supervisie van de HAN op zoek naar het DNA van
Molenhoek. Volgend jaar komt het eindrapport.
Maar voordat dit er is pakt de Dorpsraad al enkele uitdagingen aan die twee
maanden geleden voortkwamen uit een verenigingscontactavond in De Wieken.
Daar bleek dat verenigingen zich geen zorgen maken over hun voortbestaan
maar dat er nog winst te behalen valt door betere afstemming en samenwerking.
Dat is ook precies wat de Dorpsraad wil en ook al jaren praktiseert zoals met de
basisschool ‘De Grote Lier’, Molenhoeks Makkie, Animo, De Algemene
Hulpdienst, het gezondheidscentrum, Kandinsky, enzovoorts. Dat leidde tot
duurzame contacten en mooie activiteiten.
Het komende jaar gaat de Dorpsraad zich fors inzetten om die afstemming en
samenwerking te verbeteren.
Een digitaal dorpsplein
Een eerste actie richt zich op het verbeteren van de inrichting van een digitaal
dorpsplein binnen de website Maasburen. Dat vraagt de inzet van Maasburen én
verenigingen. Het doel is een digitaal plein waar dorpsgenoten snel en heldere
informatie krijgen over wie wat doet, waarom en wanneer. Ook een plein
waarop alle verenigingen en organisaties zich op hun eigen wijze kunnen
profileren. En een interactief plein, waarop ook individuele dorpsgenoten van
zich kunnen laten horen.

12 nieuwe projecten Molenhoek pakt aan 6
1. Buurttuintjes aan de Heumensebaan

Marian en Marian willen samen met de buurt buurttuintjes inrichten.
Samen vruchten en groenten plukken en nog veel meer.

2. Gebarentaal

‘Iedereen een verhaal in Nederlandse Gebarentaal’ is de missie van Petra. Een belangrijk en
nuttig hulpmiddel voor doven en slechthorenden; ook in ons dorp.

3. Autodelen

Autodelen is nog niet mogelijk in Molenhoek. Anne en anderen gaan aan het werk om
dit mogelijk te maken.

4. Zondagmorgensalon in het LOP

Een prikkelend aanbod: interviews met ‘Molenhoekers in het nieuws’, muziek, columns,
debat, enz. Jacqueline en haar maatjes gaan dit organiseren.

5. Voedselbank

Molenhoekers die voedsel doneren aan mensen, die dat slecht kunnen betalen. Wat een mooi
gebaar! Petra en Harry vragen dorpsgenoten solidair mee te doen.

6. Poëziewedstrijd

Na de verhalen en de columns zijn de gedichten aan de beurt. Piet en Harry
organiseren het komende jaar een poëziewedstrijd met workshops vooraf.

7. Buurman en buurvrouw

Jacqueline, Piet, Harry en anderen gaan gewone Molenhoekers interviewen over het wonen en
leven in Molenhoek en rapporteren daarover op misschien wel de beste website van ons dorp.

8. Bloemrijke hoogstamboomgaard

Bij de entree van Molenhoek vanuit het noorden (Kuilseweg) gaan buurtbewoners aan de slag met
een bloemrijke hoogstamfruitboomgaard. Wie doet er mee met Marian en haar buren?

9. Molenhoek in beeld

Enkele workshops fotograferen en een wedstrijd wie het mooiste plaatje van Molenhoek
kan maken. De beste komen straks ‘op de kaart’. Barry en José gaan dit organiseren.
10. BOPSTRA Beweegroutes OP STRAat.
Geen dure fitnesstoestellen maar vooral aanwezig straatmeubilair lokt uit tot bewegen. Goed voor
een lang en gezond leven. Bert gaat hier samen met anderen werk van maken.

11. Digi-café

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur is er in het LOP een digicafé
met een digipraattafel, helpdesks en speciaal digi-gebak. Eigenaren gezocht!

12. De Dorpspraattafel

Voor het LOP een grote rustieke praattafel om het leven door te praten en plannen te maken voor een
nog mooier dorp. De klusgroep gaat dit met steun van enthousiaste andere dorpsgenoten realiseren.

Meer dan duizend boeken!

In het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) staan meer dan duizend boeken. Bijna alle boeken zijn
geschonken door Molenhoekers. Een prachtig gebaar! Dank je wel dorpsgenoten. Boeken
aanleveren hoeft nu niet meer.

Lenen kost niets!

Onze bieb zit vol met boeken van hoge kwaliteit. We hebben nu ook budget vrijgemaakt, waarvan
we maandelijks een aantal nieuwe boeken kopen. Die vind je aan de uiterste linkerkant als je voor
de boekenkast staat.
In diezelfde kast vind je ook de themaboeken, peuter en jongerenboeken. Rechts daarvan de
streekromans. Helemaal rechts aan de raamkant bevinden zich de reisboeken.
In de middenkasten staan de romans en thrillers. Die staan op schrijversnaam volgens alfabet.

Openingstijden

Op dinsdag, donderdag en zondag kun je boeken lenen van 14.00 tot 17.00 uur en op
zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. Op deze tijden zijn er altijd gastheren of gastvrouwen
aanwezig die informatie kunnen geven. En er is koffie en thee.

Een boek lenen

Je mag maximaal 2 boeken lenen. Laat de gekozen boeken, na het uitzoeken, even zien aan de
gastvrouw of gastheer. De uitleentermijn is maximaal 3 weken. Als je ze terugbrengt geef ze dan
aan de gastvrouw of gastheer. Dus niet zelf terugzetten.

Leestafel

Er is ook een grote leestafel met een variëteit aan tijdschriften en dagelijks een Gelderlander.
Tijdschriften worden niet uitgeleend. Je kunt ze wel ter plekke lezen.

Internetten

Op de leestafel staat ook een scherm met toetsenbord zodat je kunt internetten en de krant
digitaal kunt lezen.

Goed vertrouwen

Lenen is op basis van goed vertrouwen. De boeken zijn voorzien van een sticker van het Lees- en
OntmoetingsPunt en dus herkenbaar. Behandel de boeken als jouw eigen boek en zorg dat ze tijdig
worden teruggegeven.

Puzzelen

We hebben ook veel legpuzzels die net zoals boeken geleend kunnen worden. Hiervoor gelden
dezelfde regels als voor boeken. Per keer één legpuzzel. Je kunt ook in het LOP komen puzzelen.

Nieuwsbrief

Krijg je nog geen nieuwsbrief waarin alle nieuwe boeken worden gepubliceerd en ook alle
activiteiten staan die in het Lees- en OntmoetingsPunt plaatsvinden? Stuur dan een mail
naar info@dorpsraadmolenhoek.nl met een verzoek om je e-mailadres op te nemen in ons
bestand.
We zien je binnenkort graag in het LOP!
Tot ziens
Dorpsraad Molenhoek
Met veel dank aan Lenny en Adly, die onze bieb ‘op en top’ houden

Vrijdag 14 december

Apotheose
Molenhoek pakt aan 6

‘Geef de armen een
sprookjeskerst’

LOP Winkelcentrum 17.00-19.00
Boeiende pitches van 12 nieuwe
projecten
Het oordeel van de jury
Jij kunt stemmen voor de publieksprijs
Uitreiking van de prijzen
Proosten op de winnaars
Welkom!

Doneer voedsel
Van 14-17 december
in de Spar en/of het LOP
Winkelcentrum
Meer info op:

www.dorpsraadmolenhoek.nl

‘Omdat we om hen geven’

In het LOP is de komende tijd weer van alles te doen!
Vaste openingstijden

Dinsdag-, donderdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 en zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur
Gesloten in verband met Kerstmis 23, 25, 29 en 30 december. Wel open 27 december.
Een greep uit onze activiteiten in het LOP de komende weken.
Zie ook de activiteitenkalender op onze website: www.dorpsraadmolenhoek.nl
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
18 december
20 december
21 december
27 december

‘n steekje los’: breien, haken of ander handwerk, 14.00 – 16.00 uur, Cora Rohrbach
Pubquiz door Piet Roberts, 20.00 - 22.30 uur (entree 2 euro)
Ria Kluts bakt oliebollen!!!! 14.30 - ca. 16.00 uur. Voor wie wil en zolang de voorraad strekt
Uitslag Molenhoek pakt aan 6 – voor alle Molenhoekers 17.00 – 19.00 uur
Kerst-Inn in De Wieken en Kerst-Inn outdoor in het winkelcentrum, 14.00 - 19.00 uur
Bingo door Ria Kluts met leuke prijzen, 14.30 – 15.30 uur (deelname 3 euro, inclusief één
consumptie)
Spinnewielcafé, ‘de makke schapen’ 15.00 - 17.00 uur, Ryon Groenen en Marleen Tordoir
Discussiegroep – toehoorders welkom, 17.00 uur
Yoga op maat 10.15 uur, open inloop door Ganny Boer
Open van 14.00 - 17.00 uur

Het LOP is gesloten op 23, 25, 29 en 30 december

