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Molenhoek, een bijzonder dorp!

Dat blijkt uit een inventarisatie van het HAN-project, ‘het DNA van Krachtige Kernen’, waaraan ook de Dorpsraad deelneemt. Er zijn veel vrijwilligers en tal van activiteiten. Lees daarover meer op de laatste pagina. We wisten het eigenlijk
wel: in het Lees- en Ontmoetingspunt (LOP) is altijd wat te doen. Tientallen vrijwilligers zijn daar wekelijks in de weer
en er vinden veel activiteiten plaats. Maar we kunnen nog meer handen gebruiken om mee aan te pakken. Zie pagina 4
en onze website!
‘Molenhoek pakt aan’ is een megasucces met veel lof ook van buiten het dorp. Meer dan 30 prachtige projecten (die
bijna allemaal zijn uitgevoerd) zijn het resultaat van de eerste vier edities. Voor de vijfde editie is het startschot gelost.
Meer daarover op pagina 2 en 3!
En het wordt allemaal nog mooier. Zeker als ook jij meedoet. De Dorpsraad blijft bij de tijd en sluit aan bij de wensen
van dorpsgenoten. Daarom gaan er regelmatig dingen op de schop en vernieuwen we. Hieronder meer daarover.
Veel leesplezier!

Vanaf vrijdag 13 tot en
met zaterdag 28 oktober

We gaan dan een verlaagd plafond aanbrengen en er komt betere verlichting. Hoera! Helaas kan daardoor een aantal
activiteiten in oktober niet doorgaan. Sommige zullen op een andere locatie plaatsvinden. Informatie daarover vind je
te zijner tijd in onze nieuwsbrief, op onze website en in het LOP. Noteer alvast in je agenda.

Zondag 29 oktober
Feestelijke heropening

Anders en beter

 Veel meer bezoekers dit jaar en vooral ook meer jongeren. Op Koningsdag bij het Dorpsontbijt en tijdens de bijeenkomst voor nieuwe inwoners van Molenhoek hebben we veel nieuwe mensen mogen ontmoeten. Muziekuitvoeringen van jongeren en de knutseldagen zijn een groot succes.
 Het aantal abonnees van onze nieuwsbrief is van 300 naar meer dan 400 gestegen. Heb jij je al aangemeld? Dat kan
via info@dorpsraadmolenhoek.nl
 De website www.dorpsraadmolenhoek.nl is verbeterd en geeft samen met de Nieuwsbrief wekelijks veel actuele
informatie over onze activiteiten en over Molenhoek.
 In het LOP is nu Wifi en een computer waarmee bezoekers op internet kunnen.
 In de etalage staat een groot scherm dat je zeer actueel laat weten welke activiteiten er plaatsvinden.
 In het oktober start er een iPad cursus om mensen vertrouwd te maken met het gebruik er van. Inschrijven kan al
via info@dorpsraadmolenhoek of schriftelijk in het LOP.
Heb je tips en ideeën voor meer verbeteringen, laat ons dit weten!
En wil je iets schrijven over (de leefbaarheid in) Molenhoek aarzel dan niet. Mail jouw mening, plan of kritiek naar
info@dorpsraadmolenhoek.nl

IDeeënFAbriek Molenhoek

‘Molenhoek pakt aan 5’ van start
De ideeënfabriek als aanjager en ondersteuner
Bij ‘Molenhoek pakt aan’ (MPA) bedenken dorpsbewoners zelf plannen én voeren die ook zelf uit onder eigen
verantwoordelijkheid. De Dorpsraad stimuleert en ondersteunt. Met deze aanpak zijn in korte tijd prachtige resultaten geboekt. Zie de evaluatie op www.dorpsraadmolenhoek.nl onder ‘publicaties’.
Dit jaar hebben we als opstart voor de vijfde aflevering van MPA een Ideeënfabriek ingericht. In die fabriek hebben
negen creatieve dorpsgenoten ideeën, die al langer circuleerden, opgepakt en nieuwe bedacht. Zie hieronder het
resultaat. De Dorpsraad nodigt Molenhoekers uit om een idee te omarmen en samen met anderen uit te voeren.
Daarbij kun je op steun van de Ideeënfabriek en die van de Dorpsraad rekenen.
Heb jij voor één of meerdere ideeën belangstelling mail dan naar harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl
Of kom zaterdag 30 september naar het LOP. De ideeënfabriek is dan van 13.00-14.00 open voor iedereen met
ideeën voor een nog leefbaarder Molenhoek. En vooral ook voor mensen die van aanpakken weten! Je kunt dan
ideeën komen ophalen of nieuwe brengen. Het personeel van de fabriek zorgt voor broodjes en deskundig advies
en uitleg.
1. Auto delen
Een aantal deelauto’s via Greenwheels (www.greenwheels.com) of Snappcar (www.snappcar.nl ) in Molenhoek. De
(tweede auto) kan weg. Goed voor het milieu, de eigen portemonnee en minder blik in de straat. Wie willen dit mee
oppakken? Neem dan contact op met Guido Atsma: guidoatsma@gmail.com
2. Speel- en/of praatplek voor jonge ouders met kinderen tussen 0 en 5 jaar in het LOP.
De kinderen spelen en de ouders praten op een vast tijdstip (per maand of per week) over van alles en misschien ook
wel over opvoedingsvraagstukken. Er zijn al enkele enthousiaste dorpsgenoten, die wel willen. Doe ook mee! Meld je
bij Lori Postema: lori.postema@gmail.com
3. Filmclub
Er bestaat al een initiatief dat geleid heeft tot maandelijkse filmhuisfilms in Cinetwins in Malden met een nazit in La
Stalla/de Red Bar. Dat zou kunnen uitgroeien tot een filmclub met voor- en/of nabesprekingen van de films. Wie
voelt daarvoor? Contactpersoon: Kirsten.vannoord@gmail.com
4. Duurzaamheid
Energiezuinige straten, duurzame huizen, elektrische auto’s, isolatie, enzovoorts. Allemaal goed voor het milieu en
een bijdrage aan de leefbaarheid. Welke dorpsgenoten willen zich hiervoor inzetten met een concreet plan? Contactpersoon: Kirsten.vannoord@gmail.com
5. Beweegtuin voor ouderen (en jongeren)
Fitnesstoestellen in de openbare ruimte. Meer bewegen is goed voor je gezondheid. En als het kan in de openbare
ruimte. Voorbeelden genoeg. Onlangs is er eentje geopend in Ooij bij Nijmegen. Wie willen zo’n plan trekken? Meld
je via info@dorpsraadmolenhoek.nl
6. Bloemrijke wegbermen
Ze zijn er al langs de Ringbaan. Een prachtig initiatief van Animo, prijswinnaar van ‘Molenhoek pakt aan 4’. Dat vraagt
om continuering, uitbreiding en betrokkenheid van meer dorpsgenoten. Misschien wil jij die wegberm tegenover
jouw huis ook wel inzaaien met fleurige bloemen. Doe mee! Meld je bij bertentiny@hetnet.nl
7. Spelletjesavond in het LOP
Een aantal nieuwe bewoners heeft het idee gelanceerd voor een (wekelijkse?) spelletjesavond in het dorp. Ontspannend en gezellig. En veel kansen op leuke ontmoetingen. Contactpersoon: petrapoulissen@gmail.com
8. Gespreksgroepen ‘samen ouder worden’
Een werkwijze waarvoor regionaal veel belangstelling bestaat en waarmee al veel ervaring is opgedaan. Er is een
beproefd draaiboek. Wie heeft daar belangstelling voor? Melden bij jacqueline.konings@dorpsraadmolenhoek.nl

9. De rode envelop
Via een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus krijgen Molenhoekers de gelegenheid om een wens te doen, iets te
vertellen in het LOP over een onderwerp, hobby, ervaring, reis, … en/of om hun visie op Molenhoek te geven. Elk
kwartaal, 25 uitnodigingen in willekeurige brievenbussen. Wie wil meedoen? Meld je dan bij:
jacqueline.konings@dorpsraadmolenhoek.nl
10. Franse, Spaanse of Engelse les. Of een andere taal.
De afgelopen jaren zijn er al diverse taallessen met veel succes georganiseerd. Het LOP biedt ruimte als leslokaal
tegen een geringe vergoeding. De organisatie zoals het werven van deelnemers en het zoeken van een docent laten
we graag over aan de initiatiefnemers. Wie wil organiseren?
11. Hondenuitlaatservice
Wie bedenkt er een systeem voor de uitlaat van honden van eigenaren die niet altijd in staat zijn zelf hun hond zelf
uit te laten? Misschien iets voor kinderen die daar plezier in hebben? Of een vraag/oproep op www.maasburen.nl?
Hondenliefhebbers: grijp je kans en bedenk een plan!
12. Dorpsquiz!
Kennistest met gemiddeld 75 tot 100 vragen en opdrachten die betrekking hebben op ons dorp. Het is een quiz vol
hersenkrakers, maffe opdrachten en verschillende soorten vragen tussen teams van tenminste 10 personen. Voor
meer informatie: Gert Jan Steendam info@dorpsquizmolenhoek.nl en www.dorpsraadmolenhoek.nl
13. Bijlesservice
Er zijn vaak middelbare schoolkinderen met behoefte aan bijles. Tegelijkertijd zijn er genoeg mensen in het dorp die
bijles kunnen geven. Al dan niet tegen een vergoeding. Zijn hier matches te maken?
14. Koningsdagspelen
Elk jaar 28 april. Vaak is het dan doodstil in ons dorp. Meer aandacht met onder andere diverse spelen buiten en
midden in het dorpscentrum zou die dag kunnen opfleuren. Wie wil zich daarvoor inzetten?
15. Muziekkiosk
In het winkelcentrum, waar regelmatig Molenhoekse muzikale talenten hun muzikale kwaliteiten ten gehore brengen. Mooi om te horen en het brengt sfeer in het nu nog vaak saaie hart van Molenhoek. Wie wil?
16. Historie Molenhoek
Bij veel gelegenheden is gebleken hoe groot de belangstelling is voor de geschiedenis van Molenhoek. Er zijn al talrijke foto’s en er is zelfs een boekwerk. Hoe kunnen we dit alles meer delen met alle dorpsgenoten? Een clubje: ‘Historie Molenhoek’? Wie wil zich daar hard voor maken?
17. Kledingbeurs
Een beurs van tweedehandskleding in het LOP op een zaterdag. Paspoppen, kledingrekken, kapstokken, spiegels,
tafels … dat alles is al beschikbaar. Een kledingrek of –tafel kan voor een klein bedrag gehuurd worden. Ieder bepaalt
zelf wat men voor haar/zijn kleding wil vragen. Contactpersonen: petra.poulissen@dorpsraadmolenhoek en Tessa.janssen77@gmail.com.
18. Zondagmorgensalon
Zou het niet leuk zijn om enkele keren in het jaar een heuse zondagmorgensalon in het LOP te organiseren? Beginnend met een ontbijt, een interview over een actueel onderwerp, een muzikaal Molenhoeks intermezzo. Wie wil dit
met anderen organiseren? Ook voor studenten kan dit een mooi project zijn! Contactpersoon: Jacqueline Konings, jacqueline.konings@dorpsraadmolenhoek.nl

Personeel Ideeënfabriek Molenhoek
Guido Atsma: guidoatsma@gmail.com; Bert Janssen: bertentiny@hetnet.nl; Tessa Jacobs: Tessa.janssen77@gmail.com; Cees Kreulen: Cees.Kreulen@radboudumc.nl; Peter-Jan Mol pjmol@chello.nl; Kirsten van Noord kirsten.vannoord@gmail.com; Petra Poulissen: petra.poulissen@dorpsraadmolenhoek.nl; Piet Roberts: p.roberts@chello.nl; Harry Hendrix: harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl

Vrijwilligers
 Secretaris m/v
 Beheerder
 Gastheren/gastvrouwen

Vooral jonge vrijwilligers zijn welkom. Het LOP en de
Dorpsraad zijn mooie leerervaringsplekken voor jonge
mensen met journalistieke en secretariële ambities.
Wil jij vrijwilliger worden bij de Dorpsraad?

Meer informatie?
zie onze website
Aanmelden via

info@dorpsraadmolenhoek.nl
Sept.
26
27
28
29
30
Okt.
3
4
5
6
8
10
11
22

Activiteiten de komende weken in het LOP
14.00: Breicafé
13.30: Cursus Opfrissen verkeersregels 1
14.00: Knutselmiddag voor kinderen
17.00: Discussiegroep
19.30: De orthopedisch chirurg anno 2017
10.15: Yoga op maat
10.00: Kleuren voor jong en oud
14.00: Verstelwerk
20.00: Bijen houden
13.30: Start Opfriscursus verkeersregels 2
20.00: Lezing Jachtslot en omgeving
16.00: Start iPadcursus
10.15: Yoga op maat
14.00: Meezingmiddag/liederentafel
14.00: Breicafé
13.30: Cursus Opfrissen verkeersregels 3
20.00: Pubquiz
10.30: Rondleiding omgeving Jachtslot
Zie voor meer informatie onze website
www.dorpsraadmolenhoek.nl

Gesloten van
13 oktober - 28 oktober

In het LOP hebben we kasten vol mooie boeken. Iedere dinsdag-, donderdag- en zondagmiddag (nu ook op
zaterdagochtend!) kun je een boek lenen. We hadden tot op heden een systeem dat je een boek haalt
en een willekeurig ander boek of het geleende boek
terugbrengt.
Dat gaat veranderen!
Helaas verdwijnen er regelmatig goede boeken en
krijgen we een slecht of gehavend boek terug. Alle
boeken worden nu voorzien van een sticker met ons
logo. Een boek mag je lenen, gratis en zolang je het
nodig hebt. Kom je een nieuw boek halen dan kan dat
alleen maar door het eerder geleende boek terug te
brengen
Tot nu toe hebben we bijna alle boeken gratis gekregen van mensen uit het dorp. Zo hebben we een zeer
mooie collectie kunnen opbouwen. Veel dank daarvoor gulle gevers!
Dit heeft ook geleid tot overvolle boekenkasten.
Daarom stoppen we tijdelijk met de inname.
Je kunt de boeken altijd afleveren bij het Rode Kruis in
Malden of bij de kringloopwinkels.
We zorgen zelf nu voor nieuwe recente boeken. In het
najaar zullen we je via de nieuwsbrief informeren over
welke nieuwe titels op de planken staan.
En binnenkort ligt iedere dag De Gelderlander op de
leestafel!

Molenhoek een bijzonder dorp!
Dorpsraad Molenhoek doet mee aan HAN-project:
‘het DNA van Krachtige Kernen’.
Vertegenwoordigers van zo’n 10 verenigingen en
stichtingen hebben inventarisaties gemaakt van wat
successen en hindernissen zijn. Wat blijkt: Molenhoek
is een bijzonder dorp. Relatief veel mensen zijn als
vrijwilliger actief en zijn succesvol in het organiseren
van allerlei activiteiten. De samenstelling van de bevolking biedt het dorp de mogelijkheden om zelf haar
leefbaarheid duurzaam te houden. De uitkomsten
zullen binnenkort in het LOP gepresenteerd worden.
Voor meer informatie: Paul Nouwen en Harry van den
Berg: harry.vandenberg@dorpsraadmolenhoek.nl

