Beste schooldirectie, beste sportverantwoordelijke,
Op zoek naar een daguitstap die leuk, leerrijk én sociaal zinvol is?
In Centrum Molenmoes1 worden activiteiten georganiseerd voor kwetsbare jongeren, waarbij beleving,
zingevingen en sport centraal staan. De ervaring, kennis en infrastructuur die onze organisatie en haar
medewerkers hierbij ontwikkeld hebben, stellen we vanaf dit schooljaar open voor scholen en
jeugdgroepen.
Molenmoes heeft alles om kinderen van uw school een onvergetelijke dag te bezorgen. Zo is er ons
touwenparcours (Stretch-It2): om de overkant te bereiken, is samenwerken noodzakelijk! Het paarden- en
honden atelier (Equicanis), een fietsatelier (Move-It) en andere sportieve en (ont)spannende activiteiten
kunnen gecombineerd worden om er een fantastische ervaring van te maken.
Het centrum is gelegen te midden van de prachtige natuur van Wezemaal, met haar natuurreservaten
Dunbergbroek, Kloosterbroek, Benningsberg en Wijngaardberg. Het befaamde kasteel van Horst is ook
vlakbij.
En weet u waarom een dagje Molenmoes voor uw leerlingen helemaal een beleving wordt om nooit te
vergeten? Omdat uw leerlingen niet met de bus komen, maar wel per mountainbike. Milieuvriendelijk,
gezond én avontuurlijk. De mountainbikes stellen we ter beschikking, het parcours tekenen we voor u uit.
Een supercoole uitdaging op kindermaat voor een absolute topdag.
Uw uitstap wordt begeleid door ervaren medewerkers, maar ook voorbereid en ondersteund door onze
jongeren. Voor hen betekent het initiatief nemen, doelgericht taken uitvoeren en verantwoordelijkheid
opnemen binnen een project dat ze mee vorm kunnen geven.
Samengevat: trekt u uw volgende uitstap richting Molenmoes, dan draagt u bij aan een duurzaam en
sociaal initiatief. U kan uw leerlingen een uitdagende en sensibiliserende activiteit aanbieden. U geeft
kwetsbare jongeren een concreet doel om zich voor in te spannen.
Met vriendelijke groeten,

Koen Elsen
Projectleider Molenmoes

Nele Steeno
Projectverantw. Stretch-It

Laurent Dupon
Verantw. Fietsatelier

PS1: In bijlage meer uitleg over ons project, waarvoor we enkele scholen als externe partner zoeken. Graag geven we telefonisch
extra informatie. Mail ons daarom op move-it@wissel.be met de gegevens van de sport- of excursieverantwoordelijke van uw
school en wij beantwoorden met plezier al uw vragen.
PS2: Ook voor meerdaagse uitstappen kan u bij ons terecht!
Centrum Molenmoes
Blauwmolenstraat 1A
3111 Wezemaal
Tel. 016/35 69 35
www.wissel.be
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www.wissel.be/site/index.php/afdelingen/centrum-molenmoes/visie
www.stretch-it.be
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