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Deze ronde levert zeven projecten op. Eén project gaat niet door omdat er geen draagvlak voor blijkt.
Een ander project (De Eetkamer) strandt vanwege persoonlijke omstandigheden van de indieners
(die het ook zouden uitvoeren). De overige vijf zijn uitgevoerd. Een willekeurig samengestelde
dorpsjury bepaalt welke projecten in de prijzen vallen. David van Reybrouck inspireert de Dorpsraad
tot deze vorm van jurering. In een goed gevuld Dorpscafé maakt de jury de prijzen bekend. Die gaan
naar ‘de huiskamer’, ‘de eetkamer’ en het ‘open atelier’. ‘De eetkamer’ wordt door de bezoekers van
het Dorpscafé beloond met de publieksprijs.
1. De Dorpsjury roept de ‘Huiskamer van het dorp’ uit tot winnaar. Het is een
project van de Dorpsraad. Doel: wensen en ideeën verzamelen voor een
huiskamer, die voldoet aan de wensen van de Molenhoekers. Het project is
afgerond met een advies aan de Dorpsraad voor de verdere invulling van de
‘huiskamer van het dorp’, het LOP.
2. De tweede prijs gaat naar de ‘Eetkamer’, een project dat zich richt op het
realiseren van een eetkamer, annex lunchroom, in Molenhoek, waar mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt werk zouden kunnen vinden. De
eetkamer gaat niet door vanwege persoonlijke omstandigheden van de
indieners.
3. Het ‘Open Atelier’ krijgt de derde prijs. De initiatiefnemers willen een open
atelier in Molenhoek realiseren. Een ruimte waarin dorpsgenoten op een
vanzelfsprekende manier samen schilderen. Dat atelier is er nu.
4. De initiatiefnemer van de ‘Jeu de boulesbaan’ zoekt naar draagvlak voor een
dergelijke baan in het dorp, die tevens een aantrekkelijk ontmoetingspunt
voor Molenhoekers zou moeten worden. Dat draagvlak vindt hij niet.
5. Natuur- en milieugroep Animo dient een project in met betrekking tot
'Waterzuivering’. Het moet een bijdrage leveren aan het milieubewustzijn
van kinderen op de basisschool. Het project is afgerond.
6. Een inwoner wil een groepje vormen van dorpsgenoten die het leuk vinden
om ’Columns’ te schrijven en daar met elkaar over praten. Het project is
gedeeltelijk geslaagd. De deelnemers komen enkele keren bij elkaar maar
stoppen dan.
7. De initiatiefnemers van ‘Molenhoek op de kaart’ dagen Molenhoekers uit
tot het maken van foto’s, tekeningen, schilderstukken, gedichten,
enzovoorts. Molenhoek dus letterlijk op de kaart te zetten. Het project
resulteert in acht foto’s (kaarten), die nu op verschillende plekken in
Molenhoek te koop zijn.

