Oproep Werkgroep Buurtpreventie
Molenbeke.

Activiteiten georganiseerd door de
activiteiten commissie.

Het gaat over het vervallen schoolgebouw
aan de Sasboutstraat.
De sloopvergunning is er, laten we zorgen
dat er ook gesloopt wordt.

Alle activiteiten worden afzonderlijk op de
site aangekondigd, dus als u zich heeft
aangemeld, dan mist u niets:
molenbekertje@molenbeke.nl

De werkgroep buurtpreventie vraagt de
omwonenden van de vervallen school aan
de Sasboutstraat om steeds opnieuw
gevallen van overlast en gevaarlijke
situaties rond de vervallen school, te
melden of er aangifte van te doen!

Activiteiten worden overigens ook altijd op het
publicatiebord bij de tafeltennistafels aangekondigd.

Sint Maarten
Bij het verschijnen van dit Molenbekertje is
het Sint Maarten feest hoogst waarschijnlijk
al achter de rug. Eerlijk gezegd is de
bijdrage van de AC hier minimaal, al wat
we doen is de wijkbewoners een
geheugensteuntje geven.
Vorig jaar was er nog een bijeenkomst in de
oud Katholieke kerk, maar nu er nog geen
opvolger voor Remco is gekomen, is er ook
geen soortgelijk initiatief voor de wijk
opgepakt.

Het bestuur van de wijkvereniging heeft
bewerkstelligd dat er een sloopvergunning
is verleend. Het bouwbedrijf Pennings heeft
in 2008 toegezegd onmiddellijk te zullen
gaan slopen als die vergunning er is.
Maar, wegens de ongunstige economische
situatie gebeurt dat nu niet, zolang de
bouwaanvraag nog niet is goedgekeurd.
De omwonenden kunnen helpen de druk op
het bouwbedrijf om toch snel te gaan slopen
op te voeren. Dat kan door gevallen van
overlast of gevaarlijke situaties steeds weer
te melden bij de politie, of er aangifte van te
doen. Dat kan telefonisch bij de meldkamer
van de politie: 0900 8844.

Sinterklaas feest
Op 28 november verwelkomen we de Sint
in de zaal bij Robbers en v.d. Hoogen.
Om 10.30 komen de Bloaspoepers om
iedereen een beetje op te warmen voor de
aankomst van Sint om 11.00.
De twee zwarte pieten die elk jaar samen
met de kinderen een speciaal liedje voor
Sint zingen kunnen er dit jaar helaas niet bij
zijn.
Heb je inspiratie en talent om hier iets leuks
te doen, grijp je kans en meld je aan!
activiteitencie@molenbeke.nl

Gevallen van stankoverlast, onhygiënische
situaties en gezondheidsrisico’s graag
melden bij algemeen service nummer van
de gemeente: 0900 1809.
Het is van groot belang dat de klachten zo
nauwkeurig mogelijk worden omschreven:
wat is er aan de hand, in welk gedeelte van
het gebouw en hoe laat.

Voor overige instructies zoals het
‘aanmelden’ van de kinderen die bij Sint
willen komen: houd de site in de gaten!
Meld je aan als je dat nog niet gedaan had
molenbekertje@molenbeke.nl

Namens de werkgroep:
Herman Stuut, voorzitter

Molenbeke in concert
Dit is geen activiteit van de AC, maar wordt
wel warm aanbevolen, zie de bijlage.

2

Koninginnedag
De AC leden die er met Koninginnedag wel
zijn proberen voor die dag een programma
aan te bieden.
Als u het leuk vind om te helpen met hand
en spandiensten, laat het dan even weten, er
kan die dag dan wat meer georganiseerd
worden.

Nieuwjaarsreceptie
Aangezien de jaarwisseling in een weekend
valt, zit er niets anders op dan een week
later op 8 januari de nieuwjaarsreceptie
van de wijk te houden.
De activiteitencommissie zorgt natuurlijk
weer voor van alles om de sfeer te
verhogen. Op dit moment staat het
programma nog in de steigers, maar er is in
ieder geval een lampionnenoptocht, een
lekker vuurtje, warme chocomel, gluhwein
en hapjes.
Maar wellicht is er nog meer: let op de site.

Wijkfeest
Het is alweer 3 jaar geleden dat we een
groot feest in de wijk hadden.
Voor volgend jaar is er een groep mensen
gemobiliseerd (buiten de AC), zij barsten
van de ideeën voor een prachtig feest en
gaan hard aan het werk om die om te
smeden tot plannen en het dan ook nog eens
gaan neerzetten.

Swingfeest
Op 26 februari gaan we weer een
swingfeest te organiseren. Dit is één van de
weinige activiteiten waarvoor u zich moet
aanmelden. Reden daarvoor is dat de zaal
nogal groot is, als je daar met te weinig bent
is het erg moeilijk om een leuke sfeer te
krijgen.
En het is voor de kas natuurlijk ook beter
om wat meer deelnemers te hebben.

Eén ding is zeker, ook daarvoor hebben we
de wijkbewoners nodig hetzij actief hetzij
passief, dus houd 25 juni vrij !
Het volleybaltoernooi komt hiermee
misschien te vervallen, maar we kijken of
dat toch nog ergens op die dag in te passen
is, het wijkfeest heeft natuurlijk prioriteit.

Hoewel de locatie (bij Versteegh dance
masters) misschien het beeld oproept dat
het een feest is waarbij er Latin en
Ballroom gedanst wordt, dan moet ik u
geruststellen of teleurstellen. De muziek die
er gedraaid wordt is van de jaren 70, 80, 90
en nog recenter, wat je maar wil.
En als u de dansvloer niet haalt omdat u
blijft hangen in de gezelligheid van de bar,
dan is het ook goed, als u het maar leuk
heeft.
De aankondiging volgt later nog op de site
en op het publicatiebord.

Autoloze zondag
Hiervoor heeft de AC nog niets gepland.
Recentelijk was er een bericht van
milieudefensie, zij heeft aangegeven te
overwegen te stoppen met de autovrije
zondag omdat er te weinig steden actief aan
meedoen.
Misschien komen we als AC in september
met iets nieuws.

Namens de activiteiten commissie
Wim Langerak

Pasen
Volgend jaar valt Pasen in de mei vakantie,
veel leden van de AC zijn dan niet
aanwezig, bovendien valt Pasen een week
voor Koninginnedag, om die redenen is
besloten dan geen activiteit te organiseren.
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Na het succes van 2009 organiseren we de tweede editie
van dit bijzonder sfeervolle winterconcert voor en door Molenbekers

‘Molenbeke in Concert 2010’
zaterdagavond 11 december 2010
in de ‘Molenbeke Concertzaal’
(de Oud – Katholieke kerk op de hoek van de Willem van Kleeflaan/Adolf van Nieuwenaarlaan)

Dit jaar zal het concert meerdere, andere muziekkleuren hebben met als thema:

‘Muziek uit het hart’
De Concertzaal gaat open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur.
Na afloop van het concert kunt u in De Kloostergang napraten en ontmoeten
onder het genot van een abdijbiertje of een glas wijn.
Kaarten á € 7,50 per stuk kunt u kopen op zondag 14 en 21 november
tussen 12 uur en 13 uur bij de ingang van de kerk.
Aankleding concertzaal door:

Aan de bewoners van de wijk Molenbeke

Arnhem, december 2010

NOTA
Vrijwillige bijdrage 2011 t.g.v. Wijkvereniging Molenbeke

De vrijwillige bijdrage 2011 kan worden overgemaakt door overschrijving op
rekeningnummer 3276600 ten name van wijkvereniging Molenbeke te Arnhem. De hoogte
van de bijdrage wordt door uzelf vastgesteld (gemiddelde afgelopen jaren € 17,50).
Uw bijdrage wordt gebruikt voor gemeenschappelijke wijkactiviteiten en andere
wijkgerelateerde werkzaamheden.
Voor vragen of opmerkingen over deze nota kan contact worden opgenomen met
ondergetekende (026-4433959).

Hartelijk dank voor uw bijdrage en vriendelijke groeten,

Eric Jan van Hamersveld
Penningmeester

