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Het DNA van Molenhoek

Enkele jaren geleden beraadde de Dorpsraad zich op haar
koers. Het LOP en ‘Molenhoek pakt aan’ zijn dan zeer succesvol. Maar het kan altijd beter. Daarom nam de Dorpsraad deel aan het zogenoemde DNA-project van de HAN.
Een werkgroep uit het dorp ging op zoek naar hoe ons dorp
eigenlijk in elkaar zit. En welke activiteiten bij de behoeften
van de inwoners passen.
Een jaar geleden is de balans opgemaakt en tijdens een
drukbezochte avond gepresenteerd. Eén van de conclusies
is dan dat het ‘best goed’ gesteld is met de leefbaarheid.
Ine Medendorp, voorzitter van de Dorpsraad, besluit die
avond met ‘laten we als organisaties meer samenwerken
en elkaars krachten benutten’.
Daarmee gaat de werkgroep opnieuw aan de slag. Schriftelijke interviews met besturen van verenigingen en organisaties geven een doorkijkje in het rijke verenigingsleven
van ons dorp. De resultaten zijn dinsdag 9 oktober jl. gepresenteerd tijdens een ‘Verenigingscontactavond’. De
genodigden gingen daar met elkaar in gesprek over de
volgende thema’s:
1. Werving bestuursleden
2. Werving van vrijwilligers
3. Naamsbekendheid en
4. Continuïteit van de vereniging of organisatie
Hiernaast een impressie van deze avond.
Een uitgebreid verslag van de avond is te lezen op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadmolenhoek.nl.

Wie wil dorpsgenoten leren omgaan met een mobiele telefoon?

Eén of twee dagdelen tegen een kleine vergoeding
Bel 0611166540 of info@dorpsraadmolenhoek.nl

Impressie
‘Verenigingscontactavond’

Ongeveer veertig dorpsgenoten vertegenwoordigen tijdens
deze avond 20 van de 33 geïnterviewde verenigingen. In een
ontspannen sfeer discussiëren zij levendig over de al genoemde
thema’s.
Veel verenigingen hebben moeite met het vinden van bestuursleden (vooral voor de secretarisfunctie) en het verjongen van
het bestuur. Een veelgehoorde tip: benader kandidaten persoonlijk.
Opvallend is dat de meerderheid van de verenigingen zegt met
de financiën wel te kunnen rondkomen. Misschien wel een
kwestie van de ‘tering naar de nering zetten’, merkt iemand op.
Sommige verenigingen hebben grote moeite met het vinden
van vrijwilligers. Anderen hebben daar niet zo’n probleem mee.
Belangrijk lijkt hier dat de vrijwilliger zich aangesproken voelt
voor zijn taak. Dat levert meer betrokkenheid op.
Nogal wat verenigingen hebben moeite om hun doelgroep te
bereiken. Dat geldt vooral wanneer dat ouderen zijn, die niet
beschikken over digitale vaardigheden en/of apparaten.
Er zijn weinig zorgen over het voortbestaan. Maar als die er zijn
dan is samenwerking of samengaan misschien een oplossing.
De opmerking aan het einde van de avond van burgemeester
Gradisen om de individualistische zelfredzaamheidsgedachte te
vervangen door ‘samenredzaamheid’ oogst bijval.
De werkgroep DNA stopt haar werkzaamheden. Ine Medendorp
zegt toe dat de Dorpsraad nieuwe bijeenkomsten op deelonderwerpen zal organiseren om de samenwerking te bevorderen. Niet in een leidende maar vooral ondersteunende en stimulerende rol. De organisaties zijn zelf aan zet.

Molenhoek pakt aan 6
oktober 2018
Wie pakt mee aan?
In september is een achttal Molenhoekers twee avonden brainstormend aan de slag geweest in de Ideeënfabriek.
Die fabriek is een voorloper van en stimulator voor Molenhoek pakt aan 6, dat 1 oktober van start is gegaan.
Voor een aantal van die projecten heeft de Ideeënfabriek al ‘trekkers’ of ‘eigenaren’ gevonden. Voor een aantal nog
niet. Wij nodigen je van harte uit om ‘mee aan te pakken’.
Aanmelden daarvoor kan bij Piet Roberts, piet.roberts@dorpsraadmolenhoek.nl
of Harry Hendrix, harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl
De belangrijkste resultaten van de Ideeënfabriek kun je lezen op www.dorpsraadmolenhoek.nl onder knipperknop
Molenhoek pakt aan 6.

1. Autodelen

Autodelen is nog niet mogelijk in Molenhoek. Maar daar komt verandering in
als ook jij wilt meewerken. Tien dorpsgenoten die bereid zijn om lid te worden
is voldoende voor Greenwheels om een of meerdere auto’s te plaatsen in ons
dorp.

2. Kinderboerderij

Wat zou het mooi zijn: een kinderboerderij op het terrein van het Jachtslot.
Kansrijk want: veel gezinnen met jonge kinderen in Molenhoek. Kinderboerderij, kassencomplex, de landwinkel en (toekomstige) horeca kunnen elkaar versterken.

3. Beweegtuin

‘Meer bewegen’ heeft landelijk en ook in onze gemeente hoge prioriteit in verband met gezondheid.
Een aantal aantrekkelijke beweegtoestellen bijvoorbeeld nabij een speeltuin
zou een laagdrempelige uitnodiging kunnen zijn voor dorpsgenoten om meer te
bewegen. Een beweegtuin kan ook aantrekkelijk zijn voor inwoners die krap bij
kas zitten en een abonnement op een sportschool niet kunnen betalen.

4. Kunstwerk in Molenhoek

Molenhoek heeft nog geen kunstwerk of object dat beeldbepalend is
voor ons dorp. Er zijn ideeën van dorpsgenoten om daaraan te werken.
Samen met anderen en onder voorwaarde van een groot draagvlak in het
dorp en met steun van de gemeente.

5. Zondagmorgensalon

Eén zondagmorgen in de maand wordt het LOP omgetoverd tot een heuse
salon. Een ontmoetingsplek voor jong en oud met een prikkelend aanbod:
interviews met ‘Molenhoekers in het nieuws’, muziek, columns, debat, enz.
We hebben al een initiatiefnemer. Die zoekt hulp en steun voor presentatie,
organisatie, publiciteit, enz.

6. Voedselbank

Ook Molenhoek, één van de rijkste dorpen van Limburg, kent armoede.
Mensen die maar met moeite kunnen rondkomen. Een aantal mensen wil
een actie starten in samenwerking met de voedselbank om deze mensen
in de week voor Kerst te verrassen met voedselpakketten, die door
dorpsgenoten bij de Spar zijn gevuld.

7. Struinpad Ringbaan tussen Middelweg en Esdoornlaan
Langs dit stuk van de Ringbaan zou een struinpad wandelaars en
hardlopers goed van pas komen.

8. Publicatiebord

Het centrum van Molenhoek is voor veel bezoekers of voorbijgangers moeilijk
vindbaar. En er is ook geen goed functionerend bord waarop door hen te zien
is wat er in ons dorp te doen is. Een digitaal bord aan het begin van Molenhoek (Ringbaan) zoals in Mook kan daar verandering in brengen.
De volgende drie projecten horen min of meer bij elkaar en kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de entree van Molenhoek via het snelfietspad.

9. Bloemrijke hoogstamboomgaard

In stand houden en verfraaien van een hoogstam fruitboomgaard in een
bloemrijk weiland langs het snelfietspad. Wie wil samen met buurtbewoners deze boomgaard mee helpen onderhouden? Snoeien, maaien, hooien, enzovoorts. En straks natuurlijk ook oogsten!

10. Een bloemrijk snelfietspad

Het laatste gedeelte van het snelfietspad (Kuilseweg-Ringbaan)
was dit jaar al van bloemen voorzien door Animo. Het aansluitend
deel op de Kuilseweg biedt ook mooie mogelijkheden.

11. Tunnelkunst

De fietstunnel aan het einde van de Middelweg biedt kansen om zowel de entree van Molenhoek als van Mook te verfraaien met ‘beschildering’. Zou een mooi project kunnen zijn van kunstzinnige
dorpsgenoten samen met Mookenaren.

12. Poëziewedstrijd

Na een schrijfwedstrijd, ‘Molenhoek op de kaart’ en een columnwedstrijd richten de organisatoren van deze wedstrijden zich
komend jaar op poëzie. Plannen: enkele workshops poëzie, een
poëziewedstrijd en de verkiezing van de dorpsdichter.
13. Buurman en Buurvrouw
Een groep interviewers gaat dorpsgenoten interviewen over ‘het
leven in Molenhoek’. Publicatie op de website van de Dorpsraad.
Streven naar 1 interview per twee weken. Er zijn al gegadigden.

Verkeer en Vervoer

Station

De wachtruimtes bieden onvoldoende beschutting. De Dorpsraad sprak hierover met de gemeente en ProRail. Er is aandacht voor het probleem maar we wachten nog steeds op voorstellen. Inmiddels is de verlichting naar het station door de
gemeente op verzoek van de Dorpsraad aangepast en staan er nu extra lantaarnpalen.

MaasWaalpad

Er zijn extra verkeersborden geplaatst om nog duidelijker te maken dat het verkeer op het MaasWaalpad voorrang heeft.
De kruising Ringbaan-Middelweg blijft echter gevaarlijk. Ondanks de stopborden blijven automobilisten op de Ringbaan
vaak gewoon doorrijden, waardoor het verkeer op het MaasWaalpad ernstig gevaar loopt.
De gemeente gaat met camera’s het rijgedrag op deze kruising in kaart brengen en daarna gepaste maatregelen nemen.

Busverbindingen

In plaats van buslijn 1 in Molenhoek is er nu de BRENG flexbus. Daarvoor is een buslijn gemaakt van Malden naar Middelaar en terug. Bij de vaststelling is ervoor gekozen in Molenhoek de bestaande haltes te blijven gebruiken.

Wensen (waarover al overleg is met de gemeente)

Onderhoud van ’t Laantje en het Paterspaadje, bewegwijzering in het dorp en onderhoud van de enkele, nog aanwezige
historische objecten.

Heb je nog wensen of klachten over de inrichting van ons dorp? Geef ze dan door aan de Dorpsraad via:
info@dorpsraadmolenhoek.nl. Wij nemen dan contact met je op.

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
Een greep uit onze activiteiten in het LOP de komende weken.
Kijk ook op de activiteitenkalender op onze website www.dorpsraadmolenhoek.nl
28 oktober

Meezingmiddag voor iedereen.
Aad Goppel, gitaar. 14.30-16.30

29 oktober

8 november
8 november

Workshops van leerlingen Kandinsky voor alle Molenhoekers. 12.45 -16.20
Afsluiting met high tea. Toegang gratis
Opening nieuwe expositie van Ruud Freijzer, met uitleg van de kunstenaar: 14.00
Herinnert u zich deze nog? Oude muziek, filmpjes, reclame en meer door Petra Poulissen. 10.30-12.30
Iets lekkers maken. Ria Kluts. Gevulde eitjes en garnalencocktail. 14.30-16.00
Kolam tekenen. Monique de Vaan. 20.00-22.00. Entree 7,50 euro = inclusief materiaal

20 november

Bingo. Ria Kluts. Leuke prijzen, 14.30 – 15.30

4 november
5 november

Wie heeft één of twee dagdelen ter beschikking
en kan Molenhoekers leren ‘googlen’?
Bel 061116540 of info@dorpsraadmolenhoek.nl

Ben jij jong en wil je maatschappelijk wat betekenen?
Doe vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad!
Bel 0611166540 of info@dorpsraadmolenhoek.nl

