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Producten uit de Ideeënfabriek
In september is een achttal Molenhoekers twee avonden actief geweest in de zogenoemde
Ideeënfabriek als voorloper van en stimulator voor Molenhoek pakt aan 6, die per 1 oktober van
start is gegaan. Lees eventueel het document Molenhoek pakt aan 6 onder deze knop.
Het resultaat kun je hieronder lezen. Voor een aantal van die projecten heeft de Ideeënfabriek al
‘trekkers’ of ‘eigenaren’ gevonden. Voor een aantal nog niet. Wij nodigen mensen die ‘mee willen
aanpakken’ van één of meerdere projecten om zich te melden bij Piet Roberts,
piet.roberts@dorpsraadmolenhoek.nl of Harry Hendrix, harry.hendrix@dorpsraadmolenhoek.nl
1. Autodelen
Auto delen is nog niet mogelijk in Molenhoek. Maar daar komt verandering in als ook jij wil
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.
De gemeente (zie collegeprogramma 2018) wil Station Mook-Molenhoek op de kaart zetten als 'het
groenste station van Nederland', waarbij ook ‘duurzame deelauto's’ worden genoemd (p. 21)
Er is al een dorpsgenote die mee de kar wil trekken. Doe je ook mee?
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.
Uit het collegeprogramma van de gemeente Mook & Middelaar2018 (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 sluit naadloos aan bij het idee vanuit de Ideeënfabriek 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.
Wie wil zich inzetten om dit te realiseren?
4. Kunstwerk in centrum Molenhoek (b.v. Muziekkiosk, praattafel, praatbank)
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 voorwaarden van groot
draagvlak in het dorp. En steun van de gemeente. Wie wil meedoen met een Syrische dorpsgenoot
die hier zijn schouders onder wil zetten?

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. Armoede, 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 langs de Ringbaan tussen Middelweg en Esdoornlaan
Langs dit stuk van de Ringbaan zou een struinpad wandelaars en hardlopers goed van pas komen.
Wie wil hier mee aan de slag?
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. Plus
kleine verwijsbordjes hier en daar in het dorp. Trekkers gezocht!
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 op de
plek waar het snelfietspad Molenhoek binnenkomt. Wie wil samen met buurtbewoners deze
boomgaard mee helpen onderhouden? Snoeien, maaien, hooien, enzovoorts. En straks natuurlijk ook
oogsten! En een oogstfeest organiseren.
Een aantal trekkers van dit project hebben zich al aangemeld. Zij willen graag een werkgroep, die
gemotiveerd de handen uit de mouwen wil steken om dit project (ook op langere termijn) succesvol
te realiseren.
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
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 een roulerend 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.

