MPA 6 (2018)
1. Buurttuintjes aan de Heumensebaan (derde prijs)
Buurvrouwen willen een buurttuintje aanleggen in hun buurt. Samen vruchten en
groenten plukken en elkaar ontmoeten.
2. Gebarentaal
‘Iedereen een verhaal in Nederlandse Gebarentaal’ is de missie van dit project. Een
belangrijk en nuttig hulpmiddel voor doven en slechthorenden in ons dorp.
3. Autodelen
Autodelen is nog niet mogelijk in Molenhoek. Dat is wel nodig; goed voor het milieu en
de eigen portemonnee, vinden de indieners, die steun zoeken.
4. Zondagmorgensalon in het LOP
Een prikkelend aanbod: interviews met ‘Molenhoekers in het nieuws’, muziek,
columns, debat, enz. Op zondagmorgen in het LOP.
5. Voedselbank
Molenhoekers doneren rond Kerst voedsel aan mensen, die dat slecht kunnen betalen.
Wat een mooi gebaar! ‘Omdat we om hen geven’. Binnen vier dagen met een mooie
opbrengst uitgevoerd.
6. Poëziewedstrijd
Na de verhalen, kaarten en de columns zijn de gedichten aan de beurt. Komend jaar
komt er een poëziewedstrijd met workshops vooraf.
7. Buurman en buurvrouw
Interviews met gewone Molenhoekers over het wonen en leven in Molenhoek. En een
boek gaat van deur tot deur. Daarin schrijven dorpsgenoten wat zij van het leven en
wonen in Molenhoek vinden. De resultaten komen op de website van de Dorpsraad.
8. Bloemrijke hoogstamboomgaard (eerste prijs)
Bij de entree van Molenhoek vanuit het noorden gaan buurtbewoners aan de slag met
een voor iedereen toegankelijke bloemrijke hoogstamfruitboomgaard. Maaien,
snoeien, hooien, oogsten en ontmoeten.
9. Molenhoek in beeld
Enkele workshops fotograferen en een wedstrijd wie de mooiste foto’s van Molenhoek
kunnen maken. De beste komen straks ‘op de kaart’.
10. BOPSTRA Beweegroutes OP STRAat (tweede prijs MPA 6 en publieksprijs)
Geen dure fitnesstoestellen maar vooral aanwezig straatmeubilair lokt uit tot
bewegen. Goed voor een langer en gezonder leven.
11. Digicafé
Elke laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur is er in het LOP een
Digicafé met een digipraattafel, helpdesks en speciaal digigebak.
12. De Dorpspraattafel
Een grote rustieke praattafel buiten voor het LOP om het leven door te praten en
plannen te maken voor een nog mooier dorp. Het LOP komt naar buiten en nodigt uit
naar binnen.

