
MOLENHOEK - Paul Meindersma heeft met zijn idee voor het Energiecafé  de vijfde editie van Molenhoek Pakt Aan gewonnen.

Hilde Desmet (Promenade Artistique) en GertJan Steendam (de Dorpsquiz) eindigden zaterdagmiddag op een gedeelde tweede

plaats. 

Maarten Reith 17-12-17, 11:13

De drie plannen kwamen voort uit de Ideeënfabriek Molenhoek die voorafgaand aan de verkiezing was gehouden. In totaal waren voor

Molenhoek Pakt Aan twaalf plannen ingediend om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.

Het Energiecafé wordt een regelmatig terugkerende, laagdrempelige activiteit in ontmoetingscentrum LOP. Diverse onderwerpen op het

gebied van energie-neutraal Molenhoek, duurzaamheid en energiebesparing komen hier aan de orde. Ook de gezamenlijke inkoop van

zonnepanelen komt aan bod. 

Promenade Artistique heeft afgelopen jaar de eerste editie gehad en krijgt een vervolg. Het bestaat uit een route langs vier podia (ook

huiskamers) waar lokaal talent (muziek, theater) zich presenteert met korte voorstellingen van ongeveer 20 minuten. 

De Dorpsquiz Molenhoek wordt zaterdag 26 mei voor de eerste keer gehouden, en is geïnspireerd op het succes van dorpsquizzen in

andere dorpen. Zo was zaterdagavond half Overasselt aan het puzzelen. Tijdens de quiz moeten teams in een beperkte tijd op een zelf

gekozen locatie in Molenhoek zoveel mogelijk antwoorden vinden op vragen die deels over Molenhoek gaan. 

De winnaars van Molenhoek Pakt Aan (v.l.n.r.): Paul Meindersma (Energiecafé), Hilde Desmet (Promenade Artistique) en GertJan Steendam (de Dorpsquiz). © Molenhoek Pakt Aan
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De mede-initiatiefnemers van het Energiecafé zijn Kirsten van Noord en Maree Waelput
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