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K NOA L IN DE TOEKOMST

Knoal in de Toekomst is een project waarbij de
groepen 7 en 8 van CBS De Lindenborgh, buurtwerk
Welstad en Stichting Dorpsbelangen zich samen
inzetten voor een specifiek stuk grond, een
collectieve ruimte, in het dorp Musselkanaal. Het
project bestaat uit een campagnewedstrijd waarbij
de kinderen een ontwerp maken voor een deel van
die collectieve ruimte. Ze delen dit idee met hun
omgeving waarbij ze vooral aandacht geven aan
de thema’s voorzieningen, energie, onderwijs en
gezondheid.
Ze verdiepen zich in de onderwerpen en worden
ambassadeurs van hun eigen boodschap. Ze
worden aangesproken op talent, interesse en
eigenaarschap. Ze gaan niet alleen zelf aan de slag,
maar worden ook uitgedaagd om andere partijen
erbij te betrekken, zoals hun ouders, de school, de
politiek en lokale partijen.
Naast de toekomst en de invulling van het stuk
collectieve ruimte gaan we ook samen terug in de
tijd met een ritje in de STAR trein die dit jaar voor het
laatst het traject Musselkanaal-Stadskanaal rijdt en
krijgen ze een presentatie van het Streek Historisch
Centrum.
Dit project is onderdeel van het traject ‘Kans voor de
Veenkoloniën’ en wordt uitgevoerd door SKKEK.

R A N DVOOR WA ARDEN

-A
 ansluiting bij en een centrale rol voor kinderen (en
jongeren) zelf en hun eigenaarschap.
- Betrokkenheid van eigen leerkracht, school en
gemeente.

- Scholen ontlasten door de inzet van extra
menskracht i.p.v. inzet docenten.
- Betrokkenheid van ouders. Het overbrengen van
de leefbaarheidsboodschap via de jongeren zelf is
effectief. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd
waar de jongeren zelf hun campagne tonen.

SECU N DA IR E R AN DVOOR WA ARDE N

- Inbedding in het curriculum van scholen.
- Betrokkenheid van de private sector: jongeren
kunnen voor hun campagne zelf de middelen te
zoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergroten
van logistieke en financiële mogelijkheden.

PL AN NING

Het project start half oktober en wordt eind november
afgerond. De te zetten stappen zijn:
- Een kick-off (17 okt.)waarbij de kinderen op een
spetterende wijze worden wakker gemaakt voor hun
missie.
- Drie dagen begeleiding bij het maken van een film
over het verleden van Musselkanaal. Daarbij werken
we onder andere samen met het Streek historisch
centrum.
- Twee dagen begeleiding bij het maken van een plan
voor de collectieve ruimte (LTS park).
- Een spannende finale (26 nov.) waarin de gemaakte
film wordt getoond en het best uitvoerbare plan
gekozen wordt. Vervolgens kunnen alle ideeën
nog een maand lang bewonderd worden in de
Bibliotheek van Musselkanaal.
- Voor het best uitvoerbare plan is een (start)bedrag
beschikbaar gesteld door de gemeente. Dus het
beste beoordeelde voorstel wordt ook daadwerkelijk
gerealiseerd.

IN DE

V E R BIN DING M ET CONGRES VAN K ANS
VOOR DE V EEN KOLONIËN 29 NOV EM BER
De gemaakte maquettes en film van dit project (en
ook van de eerdere pilot in de gemeente Oldambt)
worden tijdens het congres in Veendam gepresenteerd
aan onder andere staatsecretaris Paul Blokhuis door
een aantal kinderen van de deelnemende school in
Musselkanaal.
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