
POCKET  NOORD
Urban sport bij het hoogteverschil 
van de Molenaarsweg. Grafi sche 
prints en informatie moedigen 
sporters aan twee extra routes 
te nemen.

POCKET WEST
Trimmen in de natuur, 
met materiaal uit de wijk 
worden eenvoudige toe-
stellen gebouwd voor 
trimoefeningen. Een mini-
crossbaantje verbindt de 
trimtoestellen met elkaar.

POCKET  ZUID
Fitness bij het Cruyff court, 
voor een volledige training met 
kracht en plezier. Calisthenics, 
rennen, vliegen, balanceren en 
een groepsles op een bijzon-
dere plek: het sportprieel.

IDENTITEIT
& WEGVINDER

Voor herkenbaarheid in 
de wijk om beter de weg te 

vinden. En onderweg een 
spelletje te doen.

ROND JE MOLENWI JK
is tot stand gekomen na 

gesprekken met bewoners, 
de uitkomsten zijn gepresenteerd 

in het winkelcentrum. 
Gemeente Amsterdam gaat een 

aantal ontwerpvoorstellen uitvoeren. 
Kijk ook op 

www.amsterdam.nl/molenwijk of 
www.molenwijkkamer.nl
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VRAAG 3 Welk onderdeel van de  
beweegroute vind je het leukst?

VRAAG 1 Sport je graag? Zo ja, welke 
sport en waar doe je dat? 

VRAAG 4 Welk spelletje speel je graag 
onderweg?*

VRAAG 2 Van welke pocket ga 
je zeker gebruikmaken?* 

VRAAG 6 Wil je nog iets vertellen?

CONTACT Vul dit in als je reactie van ons wilt.

WAT VIND JIJ VAN RONDJE MOLENWIJK? VERTEL HET ONS!

Vul zoveel mogelijk vragen in, doe deze kaart in de brievenbus van de bibliotheek  
tegenover het winkelcentrum. We zijn reuze benieuwd naar je reactie! 
Als je wilt dat we contact met je opnemen, vul dan ook je gegevens in. 

Naam Leeftijd

Flat

Telefoon E-mail

VRAAG 5 Wil je meehelpen?

JA

JA

NOORD

SPRINTJE

WEST

HINK STAP 
SPRONG

HA ASJE 
OVER

WELKE SPORT

Van harte welkom! Dan zorgen we  
samen voor een fijne sportieve  
buitenruimte voor iedereen.

WA AR *meerdere antwoorden mogelijk

NEE

NEE

ZUID

HINKELEN

GEEN
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