
MPA 5 (2017) 
1. Energiecafé (uitgeroepen tot winnaar). Veel dorpsgenoten willen ‘iets doen aan 

duurzaamheid’ maar weten niet hoe. Bevlogen inwoners met kennis, ervaring en 
ambitie dienen een plan in voor een Energiecafé. Het wordt een megasucces. De 
eerste vier cafés in 2018 worden elke keer door tegen de 100 bezoekers bezocht. 
Velen daarvan gingen al over tot de aanschaf van zonnepanelen en het isoleren van 
hun huis, met collectieve acties als basis. 

2.  Dorpsquiz (won gedeeld de tweede plaats). 
De Dorpsquiz Molenhoek bestaat uit allerlei kennisvragen en opdrachten. Maar er 
zitten ook zoekopdrachten in het dorp bij! Lekker actief quizzen dus! Zeer geslaagd 
door de geweldige organisatie en de deelname van 26 teams met totaal meer dan 
400 deelnemers. 

3.  Promenade Artistique 
De organisatoren motiveren talenten uit het dorp tot het uitvoeren van een 
diversiteit aan culturele voorstellingen op verschillende locaties in het dorp. 
Dorpsgenoten genieten daarvan, zich verplaatsend van locatie naar locatie. Klein 
Oerol in Molenhoek. 

4. Baby- en peutercafé 
Een laagdrempelige, ontspannen en regelmatig terugkerende (in eerste instantie 
tweewekelijkse) bijeenkomst van ouders en verzorgers van kinderen tussen de 0 en 4 
jaar. Die zijn en worden nog steeds gerealiseerd door ouders zelf in een huiselijke 
omgeving. 

5. Historische Vereniging Molenhoek 
Hoe leuk is het om te weten wat er ooit was op de plek waar je huis nu staat? Of van 
de bedrijvigheid van weleer of het ontstaan van de naam van ons dorp? Het project 
resulteerde in een prachtige website die in september 2018 de lucht in ging. 

6. Columns schrijven over Molenhoek 
Columns schrijven over Molenhoek na een training door Thomas Verbogt. 16 
prachtige columns zijn het resultaat. In een feestelijk speciaal dorpscafé zijn de 
prijswinnaars bekend gemaakt. De columns zijn gepubliceerd op de website van de 
Dorpsraad. 

7. Cursus Spaans 
Deelnemers bekwamen zich op een leuke en gezellige manier in het Spaans om zich 
in Spaanssprekende landen meer op hun gemak te voelen. De cursus is succesvol 
uitgevoerd en verlengd met een vervolgcursus. Een derde staat op stapel.  

8. Uit de kast 
Een tweedehands kledingmarkt in het LOP, waar men voor een klein bedrag een tafel 
en/of kledingrek kon huren en waar men kleding te koop kon aanbieden. Er was een 
succesvolle markt met een redelijk aantal ‘kopers’. 

9. Samen praten over ouder worden 
Gespreksgroepen waarin ouderen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen als 
wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten, meedoen, enzovoorts. Wat gaat 
goed, waar loop je tegenaan en waar kun je hulp bij gebruiken? De eerste groep was 
succesvol. Inmiddels is er ook een tweede geweest en wordt een derde gepland. 

10. Duofiets 
Een duofiets, waardoor mensen die anders niet zo gauw in beweging komen, toch 
weer op de fiets en meer ‘onder de mensen’ komen. Die (kostbare) fiets is er mede 
dankzij de indieners en de steun van verschillende organisaties. Hij is niet meer weg 
te denken uit het straatbeeld van onze gemeente. 

11. De rode envelop 
Rode enveloppen in willekeurige brievenbussen met de uitnodiging om een wens te 
doen. De beloning: een bon voor een gratis kopje koffie of thee in het LOP. En een 
kaart met een wens, die de ontvanger naar het LOP stuurt. Gevraagde steun om mee 
uit te voeren kwam er niet. 

12. Zullen we samen een spelletje doen 
Een wekelijkse spelletjesavond in het LOP, die na een aantal avonden gestopt is 
vanwege een gebrek aan animo. 

 

http://www.dorpsraadmolenhoek.nl/pdfbestanden/mpa3projectenmei2015.pdf

