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VAN DE REDACTIE
Beste Molenbeker, de zomer staat
weer voor de deur! Het wordt
warmer en we zijn weer meer
buiten. De wijk wordt weer wat
levendiger en terwijl je in de
tuin aan het werk bent, maak
je een onverwacht praatje met
de buurman van vier huizen
verder. In deze editie van de
MOLENBEKER. volop onderwerpen
om
met
je
buurmannen
en buurvrouwen te delen:
buurtpreventie, maatregelen tegen
wateroverlast en de matrixborden.
Op de cover weer een markante
Molenbeker en deze keer één
met Olympische kwaliteiten. Deze
voorjaarseditie staat vol met sport,
want in de rubriek ‘Mijn bijzondere
sport’ lezen we het verhaal van een
beach volleyballende Molenbeker.
Verder willen we jullie nog
bedanken voor alle positieve

reacties op de eerste MOLENBEKER.
We hebben weer met veel plezier
aan de tweede editie van onze
wijkkrant gewerkt. We kunnen
jullie melden dat de redactie van
onze wijkkrant is uitgebreid met
een fotograaf in de persoon van
Gerard Scheers. Welkom!
Maar jouw inbreng is ook nog
steeds van harte welkom, want
de MOLENBEKER. is voor en door
Molenbekers
gemaakt,
dus
schroom niet om aan te sluiten
of op welke manier dan ook
een bijdrage te leveren. Liefst
voor september, want dan komt
alweer de derde MOLENBEKER. uit.
Voor nu wensen we je veel plezier.
Vragen, opmerkingen en suggestie
kan je mailen naar redactie@
molenbeke.nl of in de bus doen op
de Adolf van Nieuwenaarlaan 14.
De redactie

SPEELGOED OVER???
Voor kinderen uit een aandachtswijk zijn we op zoek naar speelgoed, dat
nog in goede staat is. Deze kinderen uit arme gezinnen gaan vanwege
de financiële situatie thuis niet op vacantie. Daarom zijn goed speelgoed,
puzzles etc. dan fijn om tijdens de zes weken vacantie mee te spelen.
Afgeven van het speelgoed kan bij Nelleke Wijngaards Serrarens,
Adolf van Nieuwenaerlaan 10. Al vast hartelijk bedankt !

COLOFON
De MOLENBEKER is de wijkkrant
van Wijkvereniging Molenbeke.
De MOLENBEKER wordt gratis
huis-aan-huis verspreid in de wijk
Molenbeke en verschijnt drie keer
per jaar (januari, mei en september)
in een oplage van 450 stuks.
De redactie draagt zorg voor
de wijkkrant, met nieuws van
de
werkgroepen,
komende
activiteiten,
gemeentelijke
zaken van belang voor de wijk
en activiteiten & initiatieven van
medebewoners. Artikelen over
wat er in de wijk gebeurt, zijn
altijd welkom op ons e-mailadres.
Onze
namen
en
verdere
contactgegevens vindt u in de
wijkkrant.
Heeft u kopij voor de MOLENBEKER?
Hieronder vindt u terug wanneer
deze uiterlijk bij ons binnen moet
zijn. Ook de bezorgweken voor
dit jaar worden in onderstaand
schema weergegeven.
Nr.
Sept.

Kopij 		
15 sept.

Bezorging
September

Adverteren
Wilt u adverteren in onze wijkkrant?
Dat kan! Neem gerust contact met
ons op voor meer informatie.
Contact MOLENBEKER
mail: redactie@molenbeke.nl
post: Adolf van Nieuwenaarlaan 14,
6824 AN ARNHEM
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KANTORENCOMPLEX ING KRIJGT TWEEDE LEVEN
Op de zeer prominente locatie aan de Velperweg
aan de rand van de wijk Velperweg-Noord ligt het
voormalig kantorencomplex van ING.
Ontwikkelaar Borghese Real Estate en architect
Powerhouse geloven in de kwaliteit van het in de jaren
’60 en ’70 gebouwde complex. Zij geven het gebouw
een tweede leven als een nieuwe woonlocatie.
Het complex, bestaande uit 3 kantoorgebouwen, wordt
deels gesloopt voordat er circa 395 appartementen
gerealiseerd worden. In het Kruisgebouw komen circa
285 huurappartementen. Op de begane grond van het
hoofdgebouw komen twee horeca paviljoens en wij
zijn in gesprek met de Gemeente om een supermarkt
te realiseren. In het Oost-gebouw worden op de
verdieping kleinere huurappartementen voor jong
professionals ontwikkeld en op de begane grond van
het gebouw commerciële ruimten gerealiseerd. Voor
het te slopen West-gebouw komt een nieuwbouw
wooncomplex terug.

duurzaam nieuwe locatie kan ontstaan. Op deze manier
bouwen we niet alleen voort op de geschiedenis, zoals
deze zich op deze plek heeft gevormd, maar laten we de
nalatenschap van grote Nederlandse bedrijfsgebouwen
niet voorgoed verdwijnen. Wij brengen met ons plan
het gebouw naar de 21e eeuw.
Voor de zomervakantie wordt gestart met de
sloopwerkzaamheden. De exacte planning is nog niet
bekend en wordt nog uitgewerkt met de betrokkenen.
De verwachting is dat in december 2017 wordt gestart
met de bouw. Zodra hierover meer zekerheid is,
communiceren wij dit richting wijkverenigingen en de
buurt. De verwachting is dat dan ook de plannen voor
het Oost-gebouw worden gepresenteerd.

Borghese is ervan overtuigd dat door een gedeelte
van het complex te slopen, het geheel te renoveren en
nieuwe delen toe te voegen er een uniek, stoer en zeer

SPEELVELD SCHAVENMOLENSTRAAT
Op het speelveld aan de
Schavenmolenstraat
in
de
Concert buurt wordt nu door vele
Molenbekertjes gevoetbald.

ideeën, maar als het bij ideeën
blijft gaat er niets veranderen.
Dus wie wil meedenken om de

ideeën om te zetten in plannen.
Meld je aan voor 25 juni via
secretaris@molenbeke.nl

Alleen als het heeft geregend,
staat het veld blank en is het
onbespeelbaar. Het idee is er om
de bodem eens goed om te spitten
en drainage aan te leggen. Naast
de voetballertjes zijn er ook een
aantal meisjes die die het idee
hebben om er hockeyveldje bij te
maken. Weer een ander idee is om
het veld te verlagen, zodat het bij
hevige regenval het overtollige
water tijdelijk kan bergen. Als er
toch water op kan, is het misschien
ook een idee om het ’s winters te
gebruiken als schaatsbaantje. Dan
hoeven we niet te wachten tot dat
de vijver weer eens dicht vriest. En
zo zijn er misschien nog wel meer
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ALGEMENE LEDENVERGADERING MOLENBEKE
Op donderdag 11 mei werd de jaarlijkse
ledenvergadering van onze wijkvereniging
gehouden. De laatste jaren zien we gelukkig
steeds meer betrokkenheid van bewoners uit onze
prachtige wijk.
Tijdens deze ledenvergadering werd er door de
projectontwikkelaar (Magis Vastgoed) een toelichting
gegeven op de verbouwing van de 2 panden aan de
Velperweg (nr. 17 en 19)

Van beide panden valt de gevel aan de Velperweg
onder de monumentenwet en deze zullen ook weer
in de oude glorie herstelt worden waardoor het
aanzicht van de Velperweg verder zal verbeteren. Van
de projectontwikkelaar (Borghese Real Estate) van het
ING-gebouw “De Reus” kon helaas niemand aanwezig
zijn maar zij hadden wel informatie aangeleverd die
die avond gedeeld is met de aanwezigen.
Als derde “gastspreker” was Johanna Sinnema
aanwezig als vertegenwoordiger vanuit de gemeente
als lid van het teamleefomgeving Noord-Oost. Zij
gaf een korte toelichting over de rol van het team
leefomgeving
Na dit informatieve gedeelte van de avond waren er
ook nog verplichte onderwerpen die besproken zijn,
zoals de notulen van de ALV 2016, het secretariële
jaarverslag en de financiën.
Al met al was het een informatieve en gezellige avond
die afgesloten werd met een borrel en bitterballen.
De notulen van de ALV zullen binnenkort via website
beschikbaar zijn. Arno v/d Heuvel

MOLENBEKE TIJDENS DE OORLOG
De volgende MOLENBEKER komt in september uit. De tijd van het jaar waarin we de slag om Arnhem herdenken.
We zijn opzoek naar verhalen en beelden uit de oorlog van Molenbeke(rs). Hoe was het leven in de toen nog
geen tien jaar oude wijk? Is er gevochten in de wijk en is dat nog terug te zien. Waren er onderduikers? enz. enz.
We zijn benieuwd naar uw verhalen. Bent u of kent u iemand die de oorlog heeft meegemaakt in Molenbeke?
Neem contact op met de secretaris van de wijkvereniging via redactie@molenbeke.nl of Adolf van Nieuwenaarlaan 14. We horen graag van u!

KUNST IN DE WIJK
Beste Buurtbewoners, Van harte
nodig ik jullie uit om een kijkje in
mijn atelier te nemen op zondag
11 juni adres: Boudewijn van
Roonstraat 26 (op de 2de etage)
Ik schilder nu al zo’n 25 jaar. Naast
schilderijen met de moderne
architectuur als inspiratiebron zijn
daar ook collages in heldere kleuren
en in allerlei uitvoeringen. Ook zijn
er schilderijen waarin de mens
centraal staat en verschillende
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landschappen. De koffie staat klaar
vanaf 11 uur en de thee tot 16.00
uur.
P.S. Graag wil ik in contact komen
met mensen die een volgende keer
ook hun werk of hobby willen laten
zien. Leuk zou het zijn een route te
maken door de hele wijk.
Tot ziens, Door Rijlaarsdam

De schoolvakantie begint dus we gaan weer kamperen op het “Sportveld” aan de Schavenmolenstraat!
Camping Molenbeke is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd, van iedereen en voor iedereen in
Molenbeke. Er is géén kampleiding. Dit jaar helaas geen plaats voor campers en caravans. Alle kinderen dienen
onder de verantwoordelijkheid van minimaal één volwassene te vallen dite zelf ook blijft slapen. Na 23:00 uur
moet het rustig zijn, om 00:00 uur stil. Veel plezier en tot vrijdag 14 juli.
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MARKANTE MOLENBEKER... TAFELTENNISSER DANNY HEISTER
Molenbeke kent een aantal
markante
bewoners.
Een
daarvan
is
tafeltennisser
Danny Heister (45). Hij woont
sinds de eeuwwisseling in de
Hoornestraat. Samen met zijn
vrouw Nicolien en drie kinderen
Pepijn, Julian en Luna.

Zijn erelijst is eindeloos lang. Elf keer Nederlands kampioen, twee EKmedailles, meer dan tweehonderd interlands, ooit 16e op de wereldranglijst,
drie keer naar de Olympische Spelen. En nog veel meer. In de woonkamer
van Danny Heister is daar niets van te zien. Geen enkele beker, zelfs geen
foto van hem in actie.
Clinic in het parkje
Hij haalt een T-shirt van zolder. Gekregen van een groep kinderen uit
Molenbeke als dank voor de clinic die hij ooit gaf in het parkje bij de
vijver. Een paar dagen later vloog hij naar Athene, de Olympische Spelen
in Athene (2004) kwamen eraan. Dat shirt, met de voornamen van jonge
Molenbekers, zegt hem meer dan zo’n ferme beker.
Het was zijn vader die hem als kleine jongen in Didam een batje en
een tennisbal in handen gaf. En dan op en neer de trap op, het balletje
stuiterend op het batje. Tientallen keren achter elkaar. Wedstrijdjes spelen
met jongens uit de straat, urenlang. Op zijn elfde was hij jeugdkampioen
van Didam. Toen ging het snel.
Nog beter worden
Zijn talent? Heister denkt even na. Doorzettingsvermogen, ja, dat moet
het zijn. En natuurlijk balgevoel, snelheid. “Ik wilde mezelf verbeteren. Was
nooit tevreden. Ik trainde vier, vijf uur op een dag. Nog beter worden.”

‘Doe waar je zin in hebt’
Hij weet zich bijna alle wedstrijden te herinneren. Heeft in tientallen
landen gespeeld. Was als tafeltennisser actief in vrijwel alle Europese
landen, bezocht Japan en Zuid-Korea, trainde wekenlang in China en las
tussendoor boeken over Mao.

Kijk ook voor meer info op de
website van de Nederlandse
tafeltennisbond,
www.nttb.nl/
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Drama
Het allermooiste moment uit zijn carrière? “Dat was het EK onder 18 jaar.
Ik was 17 en werd nummer 1. Zoiets vergeet je nooit.” Natuurlijk, er waren
ook dramatische momenten.
Ooit was hij er de oorzaak van dat het Nederlands team uit een belangrijk
toernooi werd gekegeld. Hij stond op matchpoint, maar faalde jammerlijk.
“Verschrikkelijk. Dan wil je het liefst onzichtbaar de hal verlaten. Maar zulke
dingen gebeuren in de sport. Je wint, je verliest. Net als in het gewone
leven.”
Saamhorigheid
Hij woont met zijn vrouw Nicolien sinds 2000 aan de Hoornestraat. Op
een redelijke afstand van Düsseldorf waar hij toen speelde bij Borussia,
en vlakbij Papendal waar hij actief was als trainer. Van de verhuizing van
toen Amsterdam naar Arnhem heeft hij nooit spijt gehad. “Molenbeke
is een dorp, het doet me denken aan mijn jeugd in Didam. Kinderen
lopen bij elkaar in en uit. Eten bij de overburen, pannen mee. Noem het
saamhorigheid. En dan ook nog eens de stad om de hoek, even een pilsje
drinken in Metropool aan de Steenstraat.”
Zijn twee zonen zitten op voetbal, zijn dochter tennist bij de ALTB. Ze
hebben balgevoel, zijn sportief, willen winnen. Jammer dat ze niet kiezen
voor tafeltennis? Dat moet hem toch dwarszitten. “Helemaal niet. Ik zeg
altijd: doe waar je zin in hebt. Mijn dochter doet mee aan een landelijke
musicalwedstrijd. Vindt ze fantastisch. En ik dus ook.”
Danny is nu al jarenlang trainer bij Borussia Düsseldorf. Heeft in die rol
dertien titels behaald, waaronder de Champions League. Hij geniet ervan
om jonge talenten te trainen. “De een is een gevoelsmens, de ander een
denker. Daar pas ik mijn leerstijl op aan. Ik probeer ze in hun kracht te
zetten. Prachtig om iemand te zien groeien.”
Aart van Cooten

Danny Heister (Zevenaar,
18 november 1971) is een
Nederlands
voormalig
tafeltennisprof. Hij speelde
vanaf zijn twintigste in de
Duitse Bundesliga, bij onder
meer Borussia Düsseldorf
en TTV RE-BAU Gönnern.
In september 2007 keerde
hij terug in de Nederlandse
competitie bij Feijenoord van
Teylingen, waarmee hij in 2008
en 2009 landskampioen werd
en vervolgens stopte.
Wapenfeiten.
Nederlandse kampioen
enkelspel: 1991-1993, 1995,
1997, 1998, 2001-2003, 2006
en 2008.
Nederlandse kampioen
dubbelspel: 1989 (met Frank
Boute), 1992-1995 (met Trinko
Keen), 1999-2004 (met Keen),
2005-2008 (met Barry Wijers)
Nederlandse kampioen
gemengd dubbel: 1989 (met
Emily Noor), 1991 (met Noor),
2006-2008 (met Li Jiao)
EK-medailles: team (1998,
brons), heren dubbel (2002,
brons) Vijfde op de Europa
Top-12 2000, 2002 en 2003.
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IN MOLENBEKE KUN JE OUD WORDEN
Een stevig ontbijt, veel vis
eten en blijven bewegen. Wie
zich daar aan houdt, wordt
gezond oud, zegt mevrouw Jo
Berndsen-Besselaar. Zij kan het
weten, met haar 100 jaar is ze de
oudste bewoner van Molenbeke.
Ze bereikte die leeftijd op 22
mei.
Berndsen is geboren in Rotterdam,
woonde enkele jaren in Den Haag
en kwam in 1929 naar Arnhem. Sinds
1939 woont zij in de Hoornestraat.
De huurprijs bedroeg toen 35
gulden per maand. Later kregen
zij en haar echtgenoot de kans om
het huis te kopen. De vraagprijs
bedroeg 8.000 gulden (nog geen
4.000 euro). Een redelijke prijs in
die tijd, gezien de oorlogschade
aan de woning.
Ze woont al meer dan 75 jaar in
haar vertrouwde huis, uitkijkend
op de tennisbaan. Vroeger lag
daar een ijsbaan, ze heeft er vaak
geschaatst. In de keuken staat een
buffetkast die tijdens de bouw van
de woning is geplaatst. Ook de
tegels in de gang dateren uit de
jaren dertig van de vorige eeuw.
Tussen september 1944 en mei
1945 woonde zij tijdelijk elders,
net als alle andere Arnhemmers.
Want iedereen moest de stad uit.

Eerst verbleef zij in De Steeg, later
in Leeuwarden. Bij terugkomst
in Molenbeke bleek haar woning
flink beschadigd. Geen raam was
heel, de plafonds deels verdwenen,
meubels door de Duitsers
afgevoerd. “Maar iedereen was
blij elkaar weer te zien. We hielpen
elkaar, de saamhorigheid in de wijk
was groot.”
Schilderen
Berndsen is in 1949 getrouwd. Zij
en haar man kregen drie kinderen,
twee dochters en een zoon. Ze
heeft vier kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen. Haar zoon is
afgelopen winter helaas gestorven.
Nadat haar echtgenoot in 1998
overleed, is ze gaan schilderen.
Trots laat ze haar schilderijen zien.
Ze hangen in de gang en in de
woonkamer.

Waar nu de tennisvereniging
Molenbeke haar tennisbanen
en hal heeft staan lag in vroeger
dagen de ijsbaan van IJsclub
Arnhem.
De baan bestond uit drie delen,
aldus mevrouw Berndsen, dochter
van de 100 jarige mevrouw
Berndsen-Besselaar. “Hoe verder
je richting de Vosdijk kwam hoe
harder het ijs ging kraken, dat vond
ik al klein meisje doodeng. Zo rond
de kerst lag er vaak al ijs en zodra
we de draaiorgel hoorden spelen,
wisten we dat de baan weer open
was.” Het was er altijd gezellig en
druk. Berndsen was er ’s winters
dan ook vaak te vinden met haar
vriendinnen.

Tot haar 90e reed ze auto, onder
meer naar Parijs waar haar oudste
dochter woont. Tot twee jaar
geleden trok ze elke week baantjes
in zwembad De Grote Koppel. Ze
hoopt nog een tijdje zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Tot nu toe
gaat dat goed met hulp van familie,
buren en vrienden en daar is zij hen
allemaal erg dankbaar voor.
Aart van Cooten

Beste bew
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IJSBAAN IN MOLENBEKE

oners van
de wijk M
olenbeek
Ik dank u
hartelijk vo
or de aand
heeft voor
ac
mijn 100 st
e verjaard ht die u mij gescho
Ik was heel
nken
ag.
ve
een lid van rrast en blij met de
de wijk co
prachtige
bloemen di
mmissie s’
namens u
middags kw
allen.
e
am brenge
n
Met vriend
elijke groe
t
Mevrouw
Berndsen
Besselaar
Hoornestr
aat 17

In de zomer stikte het van de
muggen en liep mevrouw
Berndsen, met dikke bulten over
het schoolplein. Het stikte er ook
van de kikkers, zodat je tijdens
mooie voorjaarsavonden geen
oog dichtdeed.
We horen graag wat uw verhaal
is over de IJsbaan of over iets
anders uit het verleden van
Molenbeke. Stuur uw verhaal
naar redactie@molenbeke.nl of
meldt u zich, dan sturen wij een
van onze redacteuren uw kant op.
We horen het graag.

HEEL MOLENBEKE BAKT... LIMBURGSE ASPERGETAART
Heel graag wil ik jullie een recept voor een hartige taart doorgeven welke – gezien ieders drukke
bezigheden – makkelijk te maken, erg lekker en goed te bewaren is. Bij het uitkiezen speelde het feit dat
het een – Limburgse – aspergetaart betrof, een niet geringe rol !
Voor het deeg:
- 200 gram bloem - zout - 100 gram koude boter,
NB: Diepvries hartige taartplakjes werken ook prima en
zijn wel zo makkelijk!

Rauwkost er bij is lekker, het “verlicht” het geheel ook .
En een lekker glaasje rode of witte, droge wijn !

Voor de vulling:
- 500 gram asperges (vers of uit blik )
- Zout
- 50 gram boter
- 50 gram bloem
- 2 eieren
- 150 geraspte (liefst oude !) kaas
- vers gemalen peper evt. nootmuskaat )

Nelleke Wijngaards-Serrarens

Bon appétit!

Bereidingswijze :
- Kookvocht in laten koken tot er 2 dl over is.
Asperges in stukjes snijden of eventueel pureren.
- 10 asperges achterhouden ter garnering .
Zo’n zonnetje weet je wel !
Oven voorverwarmen op 200 graden C.
Boter smelten – bloem er door – 1 minuut zachtjes
laten pruttelen. Al roerende scheutjes kookvocht er bij
en blijven roeren tot de saus glad gebonden is.
2 minuten nog zacht laten koken.
De asperges bij de saus voegen. Van het vuur af de
eieren er door kloppen en dan de geraspte kaas +
peper + zout.
Bakvorm (28 cm ) met deeg bekleden. Vulling er bij en
garneren met asperges. Het zonnetje dus ! Midden in
voorverwarmde oven bakken in circa 45 minuten.

SERVICE @ MOLENBEKE.NL
In de vorige Molenbeker werd
het overzicht van oppassers en
schoonmaaksters geïntroduceerd:
service@molenbeke.nl. Inmiddels
zijn de eerste aanmeldingen
binnen én zijn een aantal mensen
succesvol bemiddeld!
Maar in dit geval geldt zeker ‘hoe
meer, hoe beter’, dus:

Ben of ken jij een schoonmaakster
of babysitter die nog wel een extra
adresje erbij wil? Of zoek jij juist een
schoonmaakster of oppas? Meld je
dan aan via service@molenbeke.nl.
De beheerder van de lijst, Annemiek
Roest (Hoornestraat 1), neemt dan
contact met je op.
Annemiek Roest
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TEAM LEEFOMGEVING IN UW WIJK
Marlies
Hallingse,
Johanna
Sinnema, John Wijnbergen en
Tiny Wouters zijn van het team
leefomgeving van Noord Oost
en actief in de wijken Alteveer
en Cranevelt, Geitenkamp (o.a.
Monnikenhuizen,
Arnhemse
Allee, Saksen Weimar) en
Velperweg e.o. (o.a. Molenbeke,
Velperweg Noord, Angerenstein,
Paasberg, Plattenburg).
Wij willen een herkenbaar gezicht
zijn in uw wijk en komen graag
met u in contact.
Als team leefomgeving nemen wij
beslissingen over dingen die te
maken hebben met de leefomgeving
in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan
welzijn, veiligheid, lokale economie,
leefklimaat, sport/vrije tijd en
cultuur in de buurt. Vragen en
meldingen over de openbare ruimte
of groenonderhoud kunt u melden
via de site arnhem.nl. Dan wordt uw
melding snel opgepakt
In iedere wijk van Arnhem is een
team leefomgeving actief. Met deze
werkwijze wil de gemeente ‘Van
wijken weten’:
Inwoners meer invloed geven
Door in iedere wijk met een team
leefomgeving te werken, weten we
beter waar bewoners en bedrijven

in de wijk mee bezig zijn en wat
hen bezig houdt. Het team maakt
ieder jaar een wijkprogramma,
zoveel mogelijk in overleg met
bewoners en organisaties.
In het programma staan belangrijke
punten voor de wijk.
Doen wat nodig is in de wijk
Samen met inwoners en organisaties
zoeken we naar kansen om dingen
in de wijk slimmer te organiseren.
Bijvoorbeeld door activiteiten in
de wijk te combineren, keuzes te
maken of nieuwe oplossingen te
bedenken. Zo zorgen we er samen
voor dat het geld wordt besteedaan
wat het meest nodig is.
Ruimte bieden aan inwoners
De gemeente wil meer ruimte
geven aan inwoners, bedrijven en
organisaties. Eigen ideeën en
initiatieven vanuit de wijk willen
we stimuleren. Daarbij staan niet
de regels voorop, maar doen wat
goed is voor de wijk. Dit vraagt om
een nieuwe maniervan denken en
(samen)werken.
Meer samenwerken
Het
team
leefomgeving
verbindt initiatieven, mensen en
organisatiesin de wijk en stuurt op
gemeentelijke taken. Door veel

in de wijk te zijnen persoonlijke
contacten te leggen, weten we
beter wat bewoners en
bedrijven bezig houdt en hoe we
met elkaar kunnen samenwerken.
Geld per wijk verdelen
De teams leefomgeving beslissen
over het geld dat beschikbaar is
voor de wijken. Iedere wijk heeft een
eigen budget, waarin geschoven
kan worden. Zo kan het team
leefomgeving per wijk bekijken
waar meer geld naar toe moet, en
waar het juist minder kan. Dit kan
per wijk verschillen, omdat iedere
wijk anders is.
Per wijk verdelen
De teams leefomgeving beslissen
over het geld dat beschikbaar is
voor de wijken. Iedere wijk heeft een
eigen budget, waarin geschoven
kan worden. Zo kan het team
leefomgeving per wijk bekijken
waar meer geld naar toe moet, en
waar het juist minder kan. Dit kan
per wijk verschillen, omdat iedere
wijk anders is.
Uiteindelijk willen we dat de
inwoners van Arnhem prettig
kunnen wonen en leven in hun
straat, hun buurt, hun wijk.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN VELPERWEG E.O.
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ ligt met
ingang van 23 mei 2017 gedurende een termijn van 6
weken (tot en met 3 juli 2017) voor een ieder ter inzage op
het stadshuis, loket BWL, Koningstraat 38.
De interactieve digitale verbeelding van het plan is te
raadplegen op het webadres: ruimtelijkeplannen.nl
Dit bestemmingsplan omvat alle gronden die gerekend
worden tot de wijk Velperweg e.o., waar Molenbeke
onderdeel is. Het bestemmingsplan heeft een overwegend
conserverend karakter, hetgeen inhoud dat het plan ten
aanzien van de bestaande ‘stedelijke functies’ is gericht op
het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de bestaand situatie in
het plangebied.
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Daarom zijn de bestaande functies en bebouwing
(smogelijkheden) in dit plan in beginsel overgenomen.
Nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen worden met dit
bestemmingsplan dan ook niet mogelijk gemaakt.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het
ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad
(adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem). Voor informatie
over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
de heer Lagerberg, tel. nr.: 026-3773391 van de Afdeling
Ruimte.

(Advertorial)

JURGEN THEUNISSEN, UITVAARTZORG
Wie ben ik?
Mijn naam is Jurgen Theunissen, uitvaartonder-nemer
en ik woon samen met mijn vriend Marco Aarsen.
Marco is als landschapsarchitect werkzaam bij een
adviesbureau. Dit jaar zijn we 10 jaar samen en we
wonen nu 7 jaar in de Boudewijn van Roonstraat op
nummer 17.
Vanaf het begin af aan wonen we met veel plezier
in deze wijk. De parkachtige uitstraling, de rust en
gemoedelijkheid doen ons erg goed. Ik werk veel
vanuit mijn kantoor in ons huis en ga op bezoek bij
nabestaanden om met hen de uitvaart te regelen,
waarbij ik hen ook begeleid op de dag van de uitvaart.
Sinds 2,5 jaar is Koen Mensink, als uitvaartverzorger,
in dienst van mijn uitvaartonderneming.
Waarom uitvaartondernemer?
Als klein jongetje op de basisschool keek ik al vol
verwondering naar het huis aan de overkant. Grote
donkerblauwe auto’s met mannen in pak reden de
oprit op en af. De familie van het huis kende ik ook,
het waren kennissen van mijn ouders.
Er heerste toen nog een soort taboe op het vak
van uitvaartverzorging, dus we spraken er nooit
over. Tot ik zestien was en besloot om bij de broers
die het familiebedrijf runden aan te kloppen. Ik
heb daar negen jaar als drager/uitvaart assistent
gewerkt gedurende mijn studie. Daarna zes jaar als
uitvaartverzorger en relatiemanager in dienst van een
grote uitvaartonderneming in Nijmegen.
“Ik wil er toe kunnen doen op een bijzonder en
emotioneel moment in iemands leven. ‘s Ochtends in
de auto stappen op weg naar een familie die ik nog
niet ken en zien wat ik voor hen kan betekenen. Dat
is waar ik me voor wil inzetten.
Keer op keer aansluiting zoeken om wederzijds
vertrouwen op te bouwen waardoor ik samen met de
nabestaanden een passende uitvaart kan vormgeven
en hen tot steun kan zijn in die moeilijke tijd”.
In de uitvaartbranche ligt echt mijn hart en daarin wil
ik mij onderscheiden door toegankelijk en informeel
te zijn gedurende de voorbereidingen en in stijl en
betrokken tijdens iedere uitvaart. Samen met mijn
collega Koen zorg ik er voor dat nabestaanden echt
met een goed gevoel kunnen terugkijken op het
afscheid.

Doordat wij nog een jong zijn, maar toch al veel
ervaring in de uitvaartbranche hebben, zijn wij goed
in staat om met een frisse blik, de persoonlijke
wensen als uitgangspunt te nemen.
Waarom Jurgen Theunissen Uitvaartzorg? Voor
iedereen, uw wensen centraal, toegankelijk en
persoonlijk, in stijl en betrokken, voor elke cultuur en
ieder geloof. Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Jurgen Theunissen Uitvaartzorg is hét adres voor
iedereen op zoek naar een uitvaartonderneming in de
regio’s Arnhem, Nijmegen en Ede /Wageningen.
jurgentheunissenuitvaartzorg.nl, 026 - 84 83 148

Wij verzorgen de uitvaart voor iedereen:
met en zonder verzekering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via jurgen@jtuitvaartzorg.nl
Voor het melden van een overlijden kunt u bellen:
Regio Arnhem 026 - 84 83 148
Postbus 2158, 6802 CD
Regio Nijmegen 024 – 22 101 22
Postbus 72, 6500 AB
Regio Wageningen 0317 - 703 017
Postbus 388, 6700 AJ
Website met videoportret en referenties van nabestaanden:
jurgentheunissenuitvaartzorg.nl
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WATERVOGELS LIEVER NIET VOEREN
De gemeente Arnhem en
waterschap Rijn en IJssel
werken samen aan een mooi
en klimaatbestendig Arnhem.
We doen dit onder andere
door op een aantal locaties de
waterkwaliteit te verbeteren.
Door een teveel aan voedingsstoffen in het water, kan een groene
soep ontstaan. Deze groene soep
bestaat uit groen- en blauwalgen.
Dit vinden we niet gewenst, omdat
het water kan gaan stinken, er geen
waterplanten kunnen groeien en er
te weinig zuurstof overblijft voor de
vissen die er leven.

groen- en blauwalgen dol op zijn.
Deze kunnen daardoor explosief
groeien.
Om de bewoners in de wijk
hierover te informeren, hebben
de gemeente en het waterschap
informatieborden geplaatst bij
verschillende vijverpartijen, zoals
bij de vijver in Molenbeke. Het
brood is niet alleen slecht voor
de waterkwaliteit, ook kunnen
watervogels er ziek van worden en
trekt het ongedierte aan, zoals ratten.

MATRIXBORD SNELHEID
Van half april tot half mei heeft in
de Hoornestraat het matrixbord
voor
de
snelheidscontrole
gehangen. Dit bord registreert
het aantal voertuigen dat
passeert en of deze wel of niet
harder rijden dan de ingestelde
snelheid.
De gemeente heeft enkele van
deze borden beschikbaar die zij
laten rouleren over de verschillende
wijken. Ik ben met de gemeente
in overleg om de verzamelde data
te ontvangen om deze te kunnen
analyseren en zo te kijken of er een
patroon in te ontdekken is.
Mocht iemand een voorstel hebben
voor een plaats om dit matrixbord
weer in onze wijk te plaatsen dan
kunnen jullie dit doorgeven via
secretaris@molenbeke.nl.
Arno van den Heuvel

Groene soep
Om deze groene soep te voorkomen,
willen
we
de
hoeveelheid
voedingsstoffen in het water
verminderen. Hiervoor hebben we
ook de bewoners nodig. Een van
de bronnen is namelijk het brood
dat aan eenden en ganzen wordt
gevoerd. Veel van dit brood komt in
het water terecht.
Het brood bevat veel fosfaat, waar
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Als iedereen een steentje bijdraagt,
kunnen we blijven genieten van het
water in de stad.
Voor vragen kunt u contact
opnemen met de gemeente of het
waterschap.
Merel Lammertink
Specialist Waterkwaliteit bij
Waterschap Rijn en IJssel

BEWONERSOVERLEG VELPERWEG E.O.
Ongeveer 4 keer per jaar vindt er een
bewonersoverleg van Velperweg en Omgeving
plaats. Dit overleg bestaat uit inwoners vanuit
Velperweg-Noord, Plattenburg, Angerenstein,
Paasberg-Wellenstein en Molenbeke. Allerhande
zaken worden daar besproken, bijvoorbeeld de
herontwikkelingen op de Velperweg, wateroverlast,
wat speelt er in de wijken etc.

Van zonneenergie tot moestuinen
De werkgroep Leefklimaat behelst een breder spectrum,
van zonne-energie, klimaatadeptatie, beekherstel tot
aan stadslandbouw met moestuinen, zolang het maar
de leefomgeving veraangenaamd. Heb je interesse om
een bijdrage te leveren aan een van deze werkgroepen,
neem dan contact op met onze opbouwwerker Paul
Nuiver (p.nuiver@rijnstad.nl).

De opzet van het bewonersoverleg Velperweg e.o. gaat
veranderen. Waar voorheen de vergadering haar eigen
agenda opstelde, wordt deze nu meer bepaald door
werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit bewoners
van de verschillende wijken (Velperweg-Noord,
Molenbeke, Plattenburg, Angerenstein en PaasbergWellenstein) die samen actuele thema’s betreffende de
wijken aan de orde stellen.

Mocht je een keer mee willen naar een bewonersoverleg,
ben je van harte welkom om 19.30 uur op 11 september
in Buurthuis Plattenburg, Johan van Arnhemstraat 1a.
Laat via secretaris@molenbeke.nl even weten als je met
ons meegaat of als je vragen hebt voor de vergadering.
Annemarie Nijeboer en Bert Roete

Herinrichtingslocaties aan de Velperweg.
Begonnen wordt met de werkgroepen Verkeer en
Leefklimaat. In de werkgroep Verkeer staat bij voorbeeld
de herstructurering van het oostelijk deel van de
Velperweg op de agenda, maar ook de Bronbeeklaan
en het parkeren rond de herinrichtingslocaties (ING en
DLG) aan de Velperweg.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE BEWONERS MOLENBEKE
Ook dit jaar vragen we alle bewoners van Molenbeke
om een vrijwillige bijdrage ten gunste van de
wijkvereniging Molenbeke. Met je bijdrage gaan wij
door met het organiseren van het Sinterklaasfeest,
activiteiten in de wijk met Pasen en Koningsdag en
andere wijk gerelateerde werkzaamheden.
De hoogte van de bijdrage wordt door je zelf vastgesteld
(gemiddelde afgelopen jaar €25,-).
De vrijwillige bijdrage 2017 kan worden overgemaakt
door
overschrijving
op
rekeningnummer
NL26INGB0003276600 ten name van ‘Wijkvereniging
Molenbeke’ te Arnhem. Hartelijk dank voor je bijdrage.
Rob Donders, penningmeester
penningmeester@molenbeke.nl
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AAN DE SLAG TEGEN WATEROVERLAST!
Naar aanleiding van het bezoek
van team leefomgeving is
er op 21 februari 2017 een
overleg
geweest
met
de
werkgroep Wateroverlast van
Molenbeke, team leefomgeving
en
waterspecialisten
van
de gemeente Arnhem, een
zogenaamde wijkschouw.
De gemeente gaf aan dat ze heel
druk zijn met de waterproblematiek
in de stad. Zo is er een
watervisiekaart met wensbeelden
hoe het water naar veilige plekken
te leiden , een wateractiekaart met
punten die concreet aangepakt
kunnen worden. Verder worden er
grote riool verbeteringsprojecten
uitgevoerd, o.a. in Geitenkamp en
Spijkerkwartier.
Op een helling
Al deze maatregelen moeten
bijdragen om de kans op
wateroverlast zo klein mogelijk
te maken. Wel moeten we ons
realiseren dat Arnhem-Noord op
helling ligt en Molenbeke één van

de laagste punten is, waar water
van hoge gelegen gebieden naar
toe stroomt, aldus de gemeente.
Daarbij hebben we nog de
pech dat aan de laagste kant
(Schavenmolenstraat) de spoordijk
ligt, die al het water tegenhoudt.
Bij ongunstige omstandigheden,
zoals 28 juli 2014, blijft de kans
bestaan dat Molenbeke veel water
over de straten te verwerken
krijgt. De gemeente doet haar
best om er voor te zorgen dat het
niet in de huizen stroomt. Echter
zij hebben alleen zeggen schap
over de openbare ruimte en dat is
maar 7% (excl. de parken) van heel
Arnhem. Dus de grootste winst is te
halen bij huis- en grondeigenaren,
m.a.w. de bewoners van Arnhem.
Tips en trucs zij te vinden op
arnhemklimaatbestendig.nl
De werkgroep wateroverlast heeft
zich hard gemaakt om de drempels
op de Vosdijk, waterpasseerbaar
te maken, zodat het regenwater
niet als nog Molenbeke instroomt.
Aanpassingen in de openbare

ruimten moeten echter gefinancierd
worden uit de middelen die voor de
wijk beschikbaar zijn. Dit betekent
dat er geschoven moet worden met
budgetten. Team Leefomgeving
gaat naar middelen zoeken, om
de drempels op de Vosdijk zo aan
te kunnen passen. Waarschijnlijk
worden deze werkzaamheden voor
de zomer uitgevoerd.
Volgend jaar is er weer een
wijkschouw en in de tussentijd
blijven we in overleg met het Team
Leefomgeving.
Werkgroep Wateroverlast
Marcel Pennings en Maurice
Kippersluis schuiven aan bij
Jurryt Hoenekamp van de
gemeente Arnhem om over
de wateroverlast te praten.
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MIJN BIJZONDERE SPORT... BEACHVOLLEYBAL
Naam: Maarten Roest
Woont: Hoornestraat 1
Sport: Beachvolleybal
Hoe ben je erop gekomen om te gaan beachvolleyballen?
In 1996 begon het zo’n beetje. De sport was nog niet
zo groot en bekend als nu. In dat jaar werd op de
Universiteit Twente een professionele beachbak met 3
velden aangelegd zodat we ook echt konden trainen
in plaats van alleen potjes spelen op het strand. Toen
werd ik echt enthousiast.

Welk niveau speel je?
Een paar weken terug kwam de eredivisie beachvolleybal
langs in Arnhem voor hun competitie. Dat niveau haal ik
echt niet. Maar met de Arnhemse kampioenschappen
kan ik goed meedoen.
Kun je kort de spelregels uitleggen, hoe werkt het?
Beachvolley wordt gespeeld op een ondergrond van
zand, vaak op het strand (vandaar de naam). Voor grote
internationale toernooien wordt vaak een tijdelijk
beachvolleybalstadion gebouwd op bijvoorbeeld
een plein in een stad. Het belangrijkste verschil met
zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent:
meestal 2 (op lager niveau kan dit ook 3 of 4 zijn). Maar
wel op een bijna even groot veld.
Belangrijke afwijkende spelregels t.o.v.
zaalvolleybal:
• Het veld meet 8 bij 16 meter.
•
Belijning wordt gemaakt door het spannen van
touwen; een bal is “in” als hij de lijn raakt.
• Er mag geen zacht/lang contact met de bal gemaakt
worden, er mag met de vingers geen sturing aan de
bal worden gegeven.
• Na iedere 7 punten wordt van speelhelft gewisseld om
voordeel van zon of wind te voorkomen.

Maarten Roest

Wat is je beste prestatie?
Samen met Mark Schravesande (onder de beachnaam:
Molenbeke Matties) ben ik vorig jaar 2de en het jaar
daarvoor 1ste geworden van Arnhem.
Wat vind je zo leuk aan beachvolley?
Het leuke van ‘gewoon’ volleybal, maar dan niet in
bedompte sporthal, maar lekker buiten in de zon op
het strand... tadaaaa!
Wist je dat…
• Beachvolleybal bestaat sinds 1920; het eerste toernooi
plaatsvond in 1947 met als hoofdprijs: een kratje
Pepsi..?
• Beachvolleybal sinds 1996 een Olympische sport is..?
•
Tijdens het laatste WK (2015) in Den Haag de
Nederlanders Nummerdor en Varenhorst zilver
hebben gewonnen..?
•
Het WK daarvoor Alexander Brouwer en Robert
Meeuwsen goud...?
• In 2018 het EK Beachvolleybal weer in Nederland wordt
gehouden...?
Wil je ook gaan beachvolleyën?
Sinds 10 jaar is het ook mogelijk om in Arnhem
beachvolleybal te spelen, via organisator A Beach
(abeach.nl) Thuisbasis is Sportpark Valkenhuizen; hier
zijn 4 vaste en 4 mobiele velden. Je kunt deelnemen aan
beachtrainingen en/of aan de interne beach competitie.
Ook wordt er aan het begin en einde van het seizoen
een gezellig toernooi incl. bbq georganiseerd!
Ook zijn er veel toernooien aan het strand (beachvolley.
nl) voor echt alle niveau’s!
Beoefen jij ook een bijzondere sport? Stuur een berichtje
naar de redactie en we sturen een verslaggever naar je
toe voor een interview. Annemiek Roest
Kijk ook voor meer info op de
website van de Nederlandse
Volleybal Bond,
volleybal.nl/beachvolleybal
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Restaurant - Arnhem

Quatorze Juillet
Bij Villa Velperweg! U komt toch ook?
Geniet met het hele gezin van een luxe BBQ met Franse
specialiteiten, Franse wijnen, live muziek en springkussen
Volwassenen € 28,50 p.p.| All in € 50,- p.p. | kids tot 12 jr. € 12,50 p.p.

Reserveer nu via info@villavelperweg.nl of bel naar 026-364 40 61

