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VAN DE REACTIE
Met trots presenteren wij al weer de derde MOLENBEKER in de
vernieuwde vorm. Daarmee hebben we het eerste jaar compleet
gemaakt. Elke editie werd mooier en deze is zelfs dikker dan ooit.
Desondanks horen wij als redactie toch nog vaak de naam Molenbekertje
voor onze glossy wijkkrant. Toegegeven, in onze lange geschiedenis als
wijkvereniging heeft onze wijkkrant lange tijd die naam gedragen, maar
dat zijn vervlogen tijden. Voor u ligt de MOLENBEKER, de wijkkrant van
en door Molenbekers! Een volwassen wijkglossy waarin de Molenbeker
centraal staat.
Om te beginnen een markante Molenbeker die u uitnodigt om een
bezoek te brengen aan “de oude dame van Arnhem”. Daar zal zij u alles
vertellen over Sasbout, u weet wel, die van die straat in Molenbeke.
Verder daagt Claudia Olibet u uit om de beek en de vijver te laten voor
wat ze zijn en het ruime sop te kiezen. Als u tijdens de wintermaanden
liever thuis bij de kachel zit, dan zijn de woorden die het hart raken van
Maria Hilligehekken misschien meer iets voor u. Of een potje bridge met
de buren.
In deze extra dikke MOLENBEKER ook veel over verschillende projecten
in en buiten de wijk. Bijvoorbeeld de herontwikkelingen aan de
Velperweg. Hierover heeft de wijkvereniging Molenbeke samen met
onze buren van Velperweg-Noord een drukbezochte informatieavond
georganiseerd. De werkzaamheden bij het voormalige ING-kantoor
gaan in november van start. Bij het voormalige DL/douanekantoor
staan de bouwhekken ook al enige tijd. In Molenbeke zelf wordt gewerkt
aan de Vosdijk en gekeken naar de herinrichting van het trapveld aan
de Schavenmolenstraat. Tevens wordt u gevraagd om uw gedachtes/
associaties eens op te schrijven over water. Dan kan het zo maar zijn dat
u die tijdens een regenbui op de straat ziet verschijnen.
Verder komen natuurlijk de diverse commissies uit de wijk aan
het woord. Bakt heel Molenbeke spinazie-pasta ovenschotel
en kunt u nog een sudoku puzzel maken. Voor ieder wat wils.
Mocht u nog wat missen, laat het ons weten via redactie@molenbeke.nl.
Daar kunt u zich ook aanmelden om mee te schrijven aan de MOLENBEKER.
Veel leesplezier!
Bert Roete
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COLOFON
De MOLENBEKER is de wijkkrant
van Wijkvereniging Molenbeke. De
MOLENBEKER wordt gratis huis-aanhuis verspreid in de wijk Molenbeke
en verschijnt drie keer per jaar
(januari, mei en september) in een
oplage van 500 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:
redactie@molenbeke.nl Heeft u kopij
voor de eerste MOLENBEKER van
het nieuwe jaar? Stuur deze dan op
voor 10 januari 2018.
Adverteren
Wilt u adverteren in onze wijkkrant?
Dat kan! Neem gerust contact met
ons op voor meer informatie.
Redactie
Annemarie Nijeboer, Annemiek
Roest, Arno van den Heuvel, Bert
Roete, Gerard Scheurs, Peter Bakker,
Aart van Cooten en Rob Borgonjen
Bezorging
De wijkkrant zien wij als een gerichte
berichtgeving aan wijkbewoners.
Wij vragen de bezorgers dan
ook de wijkkrant bij ieder adres
in Molenbeke te bezorgen, ook
wanneer er een Nee-Nee sticker
op de brievenbus is geplakt. Heeft
u hier bezwaar tegen, laat het ons
dan weten, dan houden we daar
rekening mee.

Aan de slag met wateroverlast: Vosdijk
In
de
vorige
MOLENBEKER
werd
aangegeven
dat
de
werkzaamheden aan de Vosdijk,
om de verkeersdrempels waterpasseerbaar te maken, voor de
zomer zouden zijn uitgevoerd. Zoals
u waarschijnlijk heeft gemerkt is dit is
verschoven naar het najaar. Voor de
drempel bij het spoorviaduct wordt
nog gekeken naar een oplossing,
waarbij ook de voetgangers nog
makkelijk kunnen oversteken.
Werkgroep Wateroverlast

MOLENBEKE MEMORIES - molenbeke 1880 - 1890
Op de foto villa Molenbeke rond 1890, met op de voorgrond de Molenbeek.
De villa was in eigendom van de heer J.A.C. Sleijster en mevrouw E.A. Etty.
Zij verkochten de villa rond 1930. Tijdens de crisistijd was het immers niet
gunstig om eigendommen als deze in stand te houden en maakte plaats
voor de huidige woonwijk. De villa stond ter hoogte van de huidige
Velperweg 38a.
Bron: Gelders Archief

Contact MOLENBEKER
Post: Adolf van Nieuwenaarlaan 14,
6824 AN ARNHEM
Email: redactie@molenbeke.nl
Website: molenbeke.nl
Facebook.com/molenbeke
twitter: @molenbeke
Nextdoor: Wijkver. Molenbeke
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BEWONERSOVERLEG VELPERWEG EO
Maandag 11 september jl heeft
het bewonersoverleg Velperweg
e.o. weer plaatsgevonden. Een
afgevaardigde van Velperboest
vertelde, dat zij in 2010 zijn
ontstaan om te zoeken naar
oplossingen voor de leegstand
van de gebouwen aan de
Velperweg. En met succes.
Inmiddels heeft, zoals jullie in de
vorige editie hebben kunnen lezen,
de Velperweg 17 en 19 een nieuwe
bestemming gekregen en ook de
plannen voor het ING gebouw
zijn gepresenteerd. Tevens maakt
Velperboest zich druk om het verkeer
op de Velperweg. Zij hebben een
masterplan gemaakt om dit aan te
pakken. De Velperweg is verouderd,
onveilig voor fietsers en afgelopen
jaar is er zelfs een dodelijk ongeluk
gebeurd. Het plan wat ingediend
is bij de gemeente zal volgende
keer gepresenteerd worden tijdens
het bewonersoverleg op maandag
13 november om 19.30 uur in het
buurtcentrum in Plattenburg. U bent
van harte welkom.
Ook bent u van harte welkom
om mee te denken over de
leefklimaat in de verschillende
wijken
van
Velperweg
e.o.

De werkgroep gaat binnenkort
voor het eerst overleggen hoe wij
in de wijken meer ruimte kunnen
maken voor groen en water en de
onderlinge verbinding om zo de
beleefbaarheid en de biodiversiteit
te vergroten. U kunt u aanmelden via
secretaris@molenbeke.nl
Bewonersoverleg Velperweg e/o is
een initiatief van de wijken Velperweg
Noord, Angerenstein, de Paasberg,
Plattenburg en Molenbeke. Paul
Nuijver, opbouwerker van Rijnstad
en Johanna Sinnema, Wijkmanager
van Team Leefomgeving Arnhem
Noord-Oost van de gemeente zijn
aanwezig om mee te denken waar
wij in de wijken tegenaan lopen, hoe
andere wijken ermee om kunnen
gaan, hoe wij in contact kunnen
komen met de ambtenaren en
politiek etc.
Wat deze avond verder ter tafel
kwam:
- Wethouder Ritsema wil graag meer
rijke mensen naar Arnhem trekken
en heeft voorstellen gemaakt om
grote dure villa’s te laten bouwen
op groene plekken in de stad.
Dit plan is vooralsnog afgewezen
door de raad, echter de locatie
op de Paasberg blijft in het vizier.

WOORDEN DIE HET HART RAKEN
Wijkvereniging en bewoners zijn
vel tegen, aangezien dit op een
plek gebeurt langs de Beek op de
Paasberg, waar o.a. ruimte is voor
waterberging igv veel neerslag.
- Hoe kunnen wij als wijk duurzamer
worden. Denk aan meer groen,
zonnepanelen, groene gevels etc.
-
Het
hondenpoep
probleem.
Blijkbaar zijn er nog steeds
hondeneigenaren die zich niet
verantwoordelijk voelen voor de
uitwerpselen van hun hond. Dit zijn
ze natuurlijk wel en dus ook hier
weer de oproep om elkaar erop aan
te spreken!
Daarnaast gaan we ook met de
andere wijken hierover nadenken
hoe we dit probleem kunnen
voorkomen. Als iemand hier goede
ideeën over heeft, graag uw reactie
naar: secretaris@molenbeke.nl
-
Achter de Akzo worden door
de nieuwe eigenaar plannen
ontwikkelt voor woningbouw.
Wilt u op de hoogte blijven kijk dan
op de website van Molenbeke of
kom naar het volgende overleg op
maandag 13 november om 19.30 uur
in het buurtcentrum in Plattenburg.
Annemarie Nijeboer en Bert Roete

MATRIXBORD SNELHEID

In de periode van 6 april – 4 mei heeft er in de Hoornestraat een Matrix bord gehangen om de snelheden te
registreren van de passerende voertuigen. De resultaten hiervan zijn opgevraagd en geven het volgende beeld:
In heel Molenbeke, dus ook in de Hoornestraat, geldt een maximum snelheid van 30 km/h. In deze periode zijn er
bijna 29.800 voertuigen door de Hoornestraat gereden, daarvan hebben 136 voertuigen de snelheid iets overtreden
(31 – 35 km/h). Onderstaand de gegevens zoals deze door het matrixbord verzameld zijn. Hieruit is dus op te maken
dat er incidenteel (0,5% van de gevallen) harder wordt gereden dan mag.
Als er mensen zijn die ideeën hebben voor een nieuwe locatie van de matrixbord in onze wijk dan hoor ik het graag
via onderstaand mailadres. Ik kan dan in overleg met de coördinator van de gemeente Arnhem om te kijken wanneer
het bord weer beschikbaar komt voor onze wijk. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze gegevens dan
kunnen jullie contact met mij opnemen via secretaris@molenbeke.nl. 			
Arno van den Heuvel
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Laat ik beginnen met mij even voor te stellen: Mijn
naam is Maria Hilligehekken. Met mijn partner,
Henk Spruijt, woon ik sinds 1 maart 2016 aan de
Willem van Kleeflaan 9 - 5 , een hoekappartement
van een kleinschalig appartementencomplex,
schuin tegenover de Baptistenkapel. Ik woon op de
1e etage en kijk uit op de Gerhard Voethstraat.
Ik ben heel gelukkig en dankbaar dat ik de gave heb
gekregen om gedichten te schrijven. Vanuit mijn diepste
binnenste en met liefde en toewijding schrijf ik mijn
gedichten, heel bewogen vanuit mijn hart. Al zo een 40
jaar schrijf ik levensgedichten, meestal voortgekomen
uit het vele verdriet dat ik in mijn leven heb gehad en
nog met me meedraag. Bij mijn werk in de zorg en
als vrijwilligster in verschillende commissies, waar ik
secretaresse was, heb ik veel gehoord en meegemaakt,
door mijn verschillende studies, o.a. over geloof en
ongeloof, psychologie en de eenzaamhaid die ik heb
gekend Daardoor heb ik veel inspiratie gekregen. In
ieder gedicht dat ik schrijf, verlies ik een stukje van
mijzelf, al mijn gedichten zijn autobiografisch.
Stil verdriet
Mijn eerste bundel met 47 levensgedichten verscheen
op 30 december 2011 met als titel: “Je bent zonder
ophouden in mijn gedachten”. Daarna verscheen
op 1 april 2014 “Stil Verdriet” met 15 gedichten ter
nagedachtenis van kinderen en baby’s. Op 28 oktober
2015 heb ik mijn derde bundel mogen uitbrengen
met als titel: “De kracht van de Liefde”, met 23
levensgedichten. In al mijn gedichtenbundels, die ik
in eigen beheer uitgeef, staan wel gedichten die op
een ieder die ze leest van toepassing kunnen zijn. Als
je zo de mensen kan bereiken, dan is dat voor mij heel
waardevol en stemt mij dat heel dankbaar.
Vrijwilliger St. Janskerk Klarendal
De bundels zijn tot stand gekomen na vragen
van begrafenisondernemers, met wie ik veel heb
samengewerkt bij avondwaken en begrafenissen,
waar ik gedichten voordroeg. Dit was in Hoorn, waar
ik toen woonde. Ook nu ben ik als vrijwilligster en
gastvrouw werkzaam in het Memorarium Gelderland,
in de voormalige Sint Janskerk in de wijk Klarendal,
verlengde Hoflaan. Daar heb ik verschillende malen
bij een uitvaart gedichten voorgedragen. Samen met
Johan Verhofstadt (Uitvaartzorg) die ook de beheerder
is, kom ik in contact met de familie van een overledene.

Ook bij andere gelegenheden schrijf ik gedichten en
draag ik die voor, zoals bij de Lichtjesavond in ArnhemHoog, in het theehuis van Moscowa, voor de KBO-PCOB
etc. Als u geïnteresseerd bent in mijn bundels, kijk dan
op mariahilligehekken.123website.nl.
Wat mij heel dankbaar stemt, en als een hele eer
beschouw, is hetgeen mij op 11 januari 2017 overkwam.
Ik kreeg een e-mail van de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag met het verzoek mijn drie bundels op
te sturen naar Den Haag om ze te mogen opnemen
in het Depot van Nederlandse publicaties van de
Nationale Bibliotheek van Nederland, want ook uw
uitgaven zijn het waard opgenomen te worden in het
depot, waardoor ze blijvend deel zullen uitmaken van
het collectieve cultureel erfgoed van Nederland, zoals
dat door de Koninklijke Bibliotheek op verzoek van de
Nederlandse overheid wordt verzameld.
Tenslotte voeg ik hier nog een gedicht aan toe uit mijn
bundel “Stil Verdriet”.
Maria Hilligehekken

Stil verdriet
Niemand die het weet
Alles naar buiten zo gewoon
Niemand die mij troosten kan
In mijn verdriet om jou.
Maar van binnen zo een verwarring,
Niemand die het weet,
Niemand die begrijpen zou,
Hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die het ziet,
Niemand die beseffen zou
Hoe erg die pijn wel is.
Het huilen zonder tranen
Het stil, intens verdriet.
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INFOAVOND HERONTWIKKELINGEN AAN DE VELPERWEG
Op 4 juli verzamelden ruim 200 mensen zich in het
Posttheater om geïnformeerd te worden. De avond
zou in eerste instantie gehouden worden in “Het
Sportlokaal” maar vanwege de grote interesse
moest het verplaatst worden. De projecten die toen
besproken zijn waren voormalig ING kantoor en het
voormalig DLG gebouw.
De avond werd geopend door de moderator Aart van
Cooten. Zijn taak zorgen dat mensen zoveel mogelijk
vragen konden stellen en ook beantwoord kregen.
Na een korte introductie van de buurtvereniging
Velperweg Noord en wijkvereniging Molenbeke kon de
avond pas echt beginnen.
Gemeente
Thor Smits van de gemeente Arnhem gaf aan da Arnhem
vooruitstrevend is op het gebied van omvormen van
kantoor panden naar huisvesting. De gemeente stelt
de spelregels op voor de projectontwikkelaars. Bij
beide partijen zijn het opstellen van de spelregels is in
de afrondende fase.
Magis
De projectontwikkelaar Magis Vastgoed deed de aftrap
over het voormalig DLG gebouw.
Het gebouw Velperweg 19 zal verhuurd worden als
kantoorpand. Het nieuwe appartementen complex
met 104 appartementen zal bestaan uit Velperweg 17
en Rosendaalsestraat 64. De bovenste lagen op het
gebouw met diverse installaties worden verwijderd en
in plaats daarvan komt er een nieuwe laag.
Deze laag komt niet hoger dan de bestaande hoogte
van het gebouw.
Het gebouw wordt voorzien van diverse appartementen
met een ruim dakterras. Rondom het gebouw worden
er diverse tuinen en terrassen aangelegd voor de
bewoners.

Er zijn nog geen concrete afspraken voor detailhandel
onder het gebouw, maar het mooiste zou zijn als er een
horecapaviljoen onder het kruisgebouw komt te staan.
Verder zou een supermarkt ook fijn zijn maar er moet
ook rekening gehouden worden met de supermarkt
op de Klarendalseweg. Deze supermarkt mag volgens
de gemeente er niet onder leiden. Tot op heden is
er hierover nog niets duidelijk. Het park loopt na de
verbouwing onder het gebouw door.
Veel brute elementen zullen verwijderd worden zodat
een wat overzichtelijker gebouw overblijft. Zoals
het lompe element aan de kant van de Hartogslaan
verdwijnt net zoals het dakgedeelte (met een hoop
techniek erin) gaat weg.

Mochten er vragen / opmerkingen zijn over het
project dan kunt u een mail sturen naar robin@
magisredevelopers.com
Op de websites kunt u onder andere artist impressions
vinden villa19.nl en magisredevelopers.com
Wijkvereniging Molenbeke en Buurtvereniging
Velperweg-Noord

Donderdag 26 oktober om 17.00
uur zal er in Theater De Leeuw aan
de Leeuwensteinplein 1 (achter
ING-kantoor)
in
Arnhem
een
informatiebijeenkomst
worden
georganiseerd waarin wij de nieuwe
gevel en de nieuwe naam van
het voormalig ING kantoor zullen
presenteren. Verder zullen de sloper
en aannemer informatie verschaffen
over de werkzaamheden welke gaan
plaatsvinden.
Start sloopwerkzaamheden
Vanaf 1 november 2017 zullen
de
eerste
asbestsaneringsen
sloopwerkzaamheden gaan starten,
vooruitlopend zullen er wellicht kleinere
vo o r b e r e i d i n g s we r k z a a m h e d e n
plaatsvinden.
Nieuwe gevel en nieuwe naam
Wij hebben besloten om het bestaande
gebouw een nieuw gezicht te geven en
deze plannen willen wij graag aan jullie
presenteren. Het plan blijft hetzelfde
maar met een nieuw gevelontwerp.

Elk woonruimte zal een buitenruimte hebben. Een
balkon is 2.60 bij 3 meter.
De avond werd afgesloten met een aantal beloftes
vanuit Ronald van Borghese:
-
Presentatie staat niet op de site maar de artist
impression is te vinden op de website: highpark.nl .

Magis vastgoed zal de appartementen zelf gaan
verhuren en hierdoor gaan ze de panden ook
verduurzamen.

De avond werd afgesloten in de bar van het Posttheater
en gezien de reacties van de bezoekers was het een
succes bijeenkomst.
Verwachting is dat de oplevering plaats gaat vinden in
het eerste kwartaal van 2018.

Borghese
De projectontwikkelaar Borghese informeerde de
bewoners over ‘High Park’ ook wel ‘De Reus’ of het
voormalig Postbank/ING gebouw genoemd.

Verwachting is dat de oplevering plaats gaat vinden in
het eerste kwartaal van 2018.
Magis heeft er baat bij dat er een goed contact ontstaat
met de omliggende bewoners en bedrijven.
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Informatiebijeenkomst
herontwikkeling ING-kantoor

Bij een nieuwe gevel, hoort ook een
nieuwe projectnaam. Wij gaan verder
onder de naam High Park.
Facebook en website
Via onze gelanceerde facebook
pagina willen wij u verder op de
hoogte houden van de plannen,
events
en
werkzaamheden.
Facebook.com/HighparkArnhem/
Op de website highpark.nl kunnen
geïnteresseerden
zich
via
een
voorinschrijving aanmelden voor
een huurwoning. Aan de definitieve
website met meer informatie over het
project wordt hard gewerkt.
Projectteam HIGH PARK te Arnhem
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VOORSTELLING STILLEN TE ZIEN IN ARNHEM

SPORTDAG MOLENBEKE IN THIALF VAN ISA V/D LELIE

Stel, je worstelt met je gewicht, je zou wel anders willen omgaan met eten maar het lukt niet
... en niemand die het in de gaten heeft. Hoe alleen voel je je dan met deze verborgen strijd…
Alles onder controle
Graag brengen wij de voorstelling STILLEN onder uw
aandacht. Wij, Anita Beltman en Anja Daniëls, hebben veel
(werk-)ervaring met Eetstoornissen. In een maatschappij
waar schijnbaar geen taboes en onbesproken onderwerpen
zijn is dit een onderwerp waar weinig over gesproken
wordt. In eerste instantie in ieder geval door de persoon
die er mee worstelt: van buiten alles onder controle, maar
van binnen woedt een strijd tussen gezond verstand en
een drang om niet of juist veel te eten. Om deze stilte te
doorbreken hebben wij ervoor gezorgd dat de voorstelling
STILLEN ook in Arnhem te zien is.

 nja Daniëls, diëtist/ coach bij eetproblemen en
A
emotie-eten
adaniels@xs4all.nl of )06-81036042
Bereikbaar op dinsdag en ’s avonds vanaf 19.00 uur)

STILLEN is een beeldende voorstelling over de lange weg
naar herstel van een eetstoornis. De voorstelling is bedoeld
voor jongeren met een (vaak verborgen) eetstoornis en ieder
die er mee te maken heeft: medeleerlingen, leerkrachten,
ouders en familieleden. Deze voorstelling is te zien op vrijdag
17 november 2017 in Theater de Leeuw in Arnhem!
Het is ons doel dat de voorstelling kan bijdragen aan
de herkenning van de eenzame innerlijke strijd bij een
verstoord eetgedrag en de erkenning van het probleem
bij de jongere zelf. Meer informatie over de inhoud van
de voorstelling kunt u vinden op krachtvanbeleving.nl/
agenda/stillen-6/ Of kijk op de website van Theater de
Leeuw: theaterdeleeuw.nl/product/stillen.
Anita Beltman, Ervaringsdeskundige
a.beltman@kpnmail.nl of )06–14103620
(bereikbaar tussen 16.00 en 17.30 uur en ’s avonds).

nieuwe bewoners stellen zich voor
Binnenkort een nieuwe rubriek in de Molenbeker: Nieuwe bewoners stellen zich voor. In deze rubriek
krijgen nieuwe bewoners in de wijk de gelegenheid om zichzelf te presenteren.
Dus ben of ken je iemand die recent in onze mooie wijk is komen wonen en het leuk vindt om iets meer over
zichzelf te vertellen? Stuur een mailtje naar redactie@molenbeke.nl en wij sturen iemand langs voor een interview.
Dit interview komt dan, vergezeld van een foto, in de volgende editie van de Molenbeker.
Daarnaast zal iemand van de bewonerscommissie van de Wijkvereniging een welkomstpakketje langsbrengen,
om de nieuwe bewoners welkom te heten. Dit pakket bestaat uit de laatste editie van de Molenbeker, praktische
informatie over de wijk en de Wijkvereniging, en enkele kortingsbonnen van lokale winkeliers/ondernemers.
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Op 24 september jl. was er weer de jaarlijkse sportdag op sportpark Thialf. Een zonovergoten zondagmiddag vol
sport, spel en BBQ. Hier schitterend weergegeven door Isa van de Lelie. Dank je wel Isa!!!

KRAAMSCHUDDEN MOLENBEKE-STYLE
We heten natuurlijk onze jonge
Molenbeker Hanna van harte
welkom op deze wereld. Dat
het ‘kraamschudden’ er soms
uitbundig aan toe gaat kunnen
we hier zien. Waarschijnlijk toch
relaties in de Achterhoek.
Heeft u ook een opmerkelijke foto
zonder al te veel uitleg?
Mail hem naar:
secretaris@molenbeke.nl en we
geven hem een mooi plaatsje in de
volgende MOLENBEKER.

9

MARKANTE MOLENBEKER...
GIDS EUSEBIUSKERK ANNEKE V/D GRIEND
Molenbeke kent een aantal
markante bewoners. Een daarvan
is Anneke van de Griend uit
de Megenstraat. Een actieve
vrouw met een voorliefde voor
de Eusebiuskerk. De kerk – voor
haar de ‘oude dame van Arnhem’
- staat al dertig jaar centraal in
haar leven.

Anneke laat er geen twijfel over bestaan. De foto moet in de Eusebiuskerk
worden gemaakt. Zij leidt daar groepen rond, zit achter de balie, is hoofd
van het gidsenteam en, dat ook nog, coördineert de kerkdiensten van de
Protestantse Gemeente Arnhem.
Over de plek in de Eusebiuskerk waar zij geportretteerd wil worden, is zij
ook helder. Namelijk bij het hangend grafmonument van Jodocus Sasbout
(1487-1546). “Sasbout was de eerste kanselier van Gelderland onder keizer
Karel V. In onze wijk kennen we de Sasboutstraat. Die is naar hem vernoemd.
Ik vind overigens wel dat de kanselier een grotere straat had verdiend.”
Anneke raakt niet uitgepraat over haar geliefde kerk. Het gebouw is
majestueus en overweldigend, de lichtinval indrukwekkend. Ze vindt het
prachtig om groepen bezoekers de talloze monumenten in de kerk te
laten zien, zoals het praalgraf van Karel van Egmond, hertog van Gelre. En
natuurlijk de enorme Salvatorklok, in 1539 gegoten door Willem Tolhuys,
in opdracht van de hertog van Gelre. De klok is in 1944, tijdens de slag
om Arnhem, naar beneden gevallen, maar gelukkig bewaard gebleven en
daarom nog steeds te bewonderen.

Oplossingen op schoolneveau
Zij gaf les aan de opleidingsschool voor kleuterleidsters in Arnhem en later
aan de Pabo in Ede. Veel later was zij 14 jaar lang vertrouwenspersoon van
twintig basisscholen in onze stad. Bij problemen was zij het die in gesprek
ging met ouders en leerkrachten. “Mijn inzet was altijd om op schoolniveau
tot een oplossing te komen. Vooral door vragen te stellen en goed te
luisteren. Ik snap dat ouders het allerbeste voor hun eigen kind willen,
ik begrijp natuurlijk ook dat een kind niet de exclusieve aandacht van de
leerkracht kan krijgen. Met een betere communicatie tussen beide partijen
is meestal een bevredigende oplossing te vinden.”
Lintje
In 2014 ontving Anneke een lintje in de orde van Oranje Nassau voor
haar inzet als vertrouwenspersoon. “Ik was verrast, had dat echt niet
verwacht. Het meest getroffen was ik door alle reacties uit mijn omgeving.
Dat lintje werd mij gegund. Fijn om mee te maken.”Het gesprek komt
weer op de Eusebiuskerk. “Vele bouwstijlen vind je in de kerk terug, van
romaans tot gothisch en renaissance. De geschiedenis gaat terug tot 893!

De Eusebiuskerk weerspiegelt het
historisch belang van de stad Arnhem.
De belangrijkste bouwheer van de
kerk was Karel van Egmond, hertog
van Gelre en graaf van Zutphen (14671538). Hij was een machtig heerser. Zijn
politieke en militaire invloed reikte tot
ver buiten de Nederlanden.

‘Kanselier Sasbout had een
grotere straat verdiend’
Kijk ook voor meer
geschiedenis op de
website van de
Eusebiuskerk op
eusebius.nl

Anneke woont sinds 1972 in de Molenbeke. Haar man Nico is tien jaar
geleden overleden. Haar kinderen Niels en Marit zijn in de wijk opgegroeid.
Het gezin woonde eerste in Malburgen en zocht in het begin van de jaren
zeventig een nieuwe woonplek. “De sfeer in Molenbeke trok ons aan. We
voelden direct dat we hier graag zouden willen wonen. Van de verhuizing
naar Molenbeke heb ik geen moment spijt gehad. En de rest van mijn gezin
ook niet.”
Die sfeer is in de beleving van Anneke niet veranderd. Eigenlijk is de wijk
nog socialer geworden. “Al die jongeren die in de wijk zijn komen wonen,
het groeiend aantal kleine kinderen, ik vind dat erg gezellig. En dan heb ik
het ook nog eens erg goed met mijn buren getroffen. Ze willen me altijd
helpen als dat nodig is.”

Tegen het einde van de 19e eeuw
verkeerde de kerk in een slechte staat.
Er was een restauratie nodig die 36 jaar
zou duren. Het kerkgebouw was tegen
1930 grotendeels opgeknapt.

Van het houten Sint Maartenskerkje kerkje dat er toen stond, is in 1960 de
begraafplaats ontdekt. Er is zoveel te zien. Als er belangstelling voor is, wil ik
graag een groep Molenbekers rondleiden.”
Aart van Cooten

‘In de Eusebiuskerk vind je tal
van bouwstijlen terug’
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De Eusebiuskerk of Grote kerk in
Arnhem is de grootste en voornaamste
Protestantse kerk van Arnhem. De kerk
behoorde tot aan de beeldenstorm,
die in Arnhem plaatsvond in 15781579, tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Rondleiding: zaterdag 18 november 2017 om 13:30 uur
De rondleiding door Anneke v/d Griend duurt meestal iets langer dan
een uur, maar dan weet je ook alles van de kerk. Tijdens de rondleiding
gaan we ook omhoog met de panoramalift. Kosten €2,50 per persoon.
Aanmelden via secretaris@molenbeke.nl

Aan de toren was men tijdens deze
restauratie niet toegekomen toen
bij de Slag om Arnhem in september
1944 Britse parachutisten bij Arnhem
landden in het kader van Operatie
Market Garden. Tijdens de gevechten
tussen Britten en Duitsers brak brand
uit in de kerk. Het houten interieur en
de daken gingen verloren. Kort na de
strijd leek de schade nog te repareren,
maar in de winter van 1944-1945
stortte de toren verder in, waardoor
ook het schip van de kerk werd
vernield.
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bridge in molenbeke

HEEL MOLENBEKE BAKT... SPINAZIEPASTA OVENSCHOTEL

Al dertien jaar lang gaan op
dinsdag, zo tussen acht en
negen uur ’s avonds, meerdere
personen aan de wandel in de
wijk Molenbeke. Zij scholen
vervolgens samen in een van
de woningen in de wijk. Iedere
dinsdagavond weer in een
andere woning.

Hieronder het favoriete gerecht van onze kinderen. Voor ons ook een goed gerecht, want als er nog gekookt moet
worden tussen alle hectiek door dan is het fijn als het een makkelijk en snel recept is. Zeker niet onbelangrijk:
Het is nog gezond ook!

In de winterperiode gaan de
schemerlampen aan en als je door
de ruiten naar binnen zou kijken
zie je de groepjes mensen rondom
een tafel, met kaarten in de hand en
dozen die de indruk wekken dat er
gegokt wordt om veel geld.
Niets is echter minder waar. Er
wordt gebridged. Een trouwe
groep bridgers beleeft al meerdere
jaren veel plezier aan het spel, een
denksport waarbij de grijze cellen
behoorlijk aan het werk worden
gezet.

gezellige samenscholingen voort
te kunnen zetten middels een potje
bridgen. Ooit begonnen onder
leiding van Toon Flierman, die de
anderen het spel leerde. En bridgen
blijft nu nog steeds; spannend,
soms behoorlijk moeilijk, uitdagend
maar bovenal heel erg gezellig.
Al enige tijd spelen we met het
idee om een keer een bridgedrive
te organiseren voor iedereen uit
Molenbeke die daaraan mee wil
doen. En langs deze weg willen we
dan ook alle bridgers uit Molenbeke
en ‘omstreken’ uitnodigen om
zich aan te melden. Als team/
koppel, maar ook individueel
uiteraard. En laat het duidelijk zijn;
iedereen is welkom, beginnend
of gevorderd. Het gaat er vooral
om dat we met elkaar een leuke
bridgemiddag hebben. We hebben
de Molenbeke bridgedrive gepland
op zaterdagmiddag 27 januari 2018.

Soms behoorlijk moeilijk
Het idee hiervoor is ontstaan tijdens
de koninginnedag-activiteiten waar
wij destijds als ouders bij betrokken
waren. Toen onze kinderen wat
groter werden dachten wij de

Dus…. meld u aan als u het leuk
vind om samen met andere
Molenbekers eens een middag
te bridgen. Er wordt een kleine
bijdrage gevraagd. Nadere details
volgen nog via het prikbord en de

Molenbeker. We hopen natuurlijk
dat veel bridgende molenbekers
zich aanmelden.

Bereidingswijze
- Doe de spinazie, pasta, geraspte kaas en mozarella
allemaal in een ovenschaal
- Zorgt dat alle ingrediënten goed gemengd zijn en
voeg zout en peper naar smaak toe
- Zet de ovenschaal 20 minuten
in de over en klaar.

Voorbereiding
- Ontdooi de spinazie, kook de pasta en de eieren
- Snijd de eieren in vieren
- Giet de spinazie af om zoveel mogelijk water eruit
te krijgen
- Snijd de mozzarella in kleine stukjes.

Smakelijk eten!
Esther & Mike

Opgeven kan via e.leroi@telengy.nl,
0622776363 of via WhatsApp.
Eric Leroi
Bridge is een kaartspel dat ook onder
de noemer denksport geplaatst
kan worden. In wedstrijdbridge
(Engels: duplicate bridge) is bewust
gestreefd naar het zo veel mogelijk
uitschakelen van de factor ‘geluk’ als
uitkomstbepalend. Het spel vereist
concentratie, geheugen en logisch
denken en goede samenwerking
tussen partners.
Het spel wordt gespeeld door vier
personen met 52 kaarten. Zij worden
een voor een gedeeld, te beginnen
bij de speler links van de gever, met
de klok mee totdat iedere speler 13
kaarten heeft. Elke speler krijgt de
naam van een windrichting: Noord,
Oost, Zuid, West. Noord en Zuid
spelen samen en vormen een paar, zij
spelen tegen Oost en West, die ook
samenspelen en een paar zijn.
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Benodigdheden:
- 450 gram (diepvries) spinazie,
- 1 zak (ongeveer 200 gram) geraspte kaas
- 500 gram pasta naar keuze
- 6 eieren
- 1 bolletje mozzarella
- naar smaak: zout, peper

SERVICE @ MOLENBEKE
Een aantal mensen
al aangemeld als
schoionmaker. Maar
wijk als Molenbeke
ruimte voor meer!

hebben zich
oppasser of
in een grote
is voldoende

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 eent 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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BUURTPREVENTIE
“De wijk Molenbeke is een
veilige wijk met relatief weinig
incidenten”. Dit is de constatering
van één van de drie opvolgers
van wijkagent Tim Heil, die
enkele maanden geleden naar
een ander rayon is overgeplaatst.
Maar een veilige wijk ontstaat niet
zomaar. Mede door oplettendheid
van vele bewoners en zeker ook
door de inzet van de werkgroep
Buurtpreventie
Molenbeke
is
gedurende de laatste jaren het
aantal incidenten beperkt gebleven.
Maar elk incident is er één teveel.
Het blijkt dat kwaadwillenden op
zoek zijn naar de zwakste plekken
in de wijk zoals: geparkeerde auto’s
met aantrekkelijke inhoud, fietsen
die gemakkelijk zijn mee te nemen,
aanbellen bij kwetsbare bewoners
met als doel hen te beroven, niet
goed gesloten deuren en ramen,
slecht verlichte achterpaden.
Gemiddeld eenmaal per drie
maanden komen de leden van

HUISREGELS WHAT’S APP
het preventieteam bij elkaar en
nemen samen met de wijkagent de
incidenten door. Daar waar nodig is
wordt actie ondernomen, bijv. door
het verstrekken van armaturen voor
een betere achterpadverlichting,
door contact te leggen met
getroffen medebewoners. Maar
het team wil ook preventief tewerk
gaan. Sinds ruim een jaar is een
Whatsapp-groep actief met als doel
direct melding te maken van zaken
wanneer de veiligheid in het geding
is. Inmiddels zijn ruim 160 bewoners
aangesloten.
En dan niet te vergeten de camera’s
die in de publieke ruimte zijn
geplaatst. Die hebben hun nut al
ruimschoots bewezen.
Tot slot wil ik een oproep doen
aan allen om meer aandacht te
hebben voor onze kwetsbare
medebewoners. Kwaadwillenden
hebben juist deze groep in het
vizier om hun slag te slaan en dan
niet alleen ’s nachts, wat menigeen
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Paul Keijsers,
Voorzitter Preventieteam
Molenbeke
Wijkveiligheid
Wijkagenten: Theo Ezendam,
Eric Hortensius & Joke Bartelink.
Spreekuur iedere dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur in
het wijksteunpunt aan de
Hommelseweg 56 te Arnhem.
Algemeen nummer 0900-8844

voor bedoeld is en niet voor onderling contact/
privéberichten.

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan
anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en
contact te maken met de persoon

Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot
verwijdering uit de groep. In alle gevallen waarin deze
voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de
regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.

De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn
plannen verstoren(‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen
als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak
bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Laat door
middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten
wanneer 112 al gebeld is! Voorkom een regen van
112 meldingen. Let op het taalgebruik. Niet vloeken,
schelden, discrimineren en dergelijke. Speel geen eigen
rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen
mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van
een voertuig.
Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen
toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement,
wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van
meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht,
huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur,
het merk, het type en het kenteken.
Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het

ARTIKEL UIT DE OUDE DOOS

NIEUWE BUREN
Meld het ons. Wij heten ze van
harte welkom in onze wijk.
De Welkomscommissie is ook
nog op zoek naar straat/flat
vertegenwoordigers.
Annemarie
Nijeboer
op
welkom@molenbeke.nl

verwacht, maar, zoals de wijkagent
ons mededeelde, 24 uur per dag.

WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen
in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;

Zodra u bent toegevoegd in de groep ziet u in
WhatsApp vanzelf een melding staan. U hoeft hier niet
op te reageren met een ‘Dank je wel’ of bv. emoticon, s
Goed om te weten dat iedere nieuwe aanmelding
allereerst een App krijgt met een korte instructie.
Nadien wordt de persoon in kwestie toegevoegd aan
de Buurtpreventie App. We zijn nu exact anderhalf jaar
onderweg en het gaat nu beter en beter. Het blijkt/bleek
een leerproces. Inmiddels hebben we 170 wijkbewoners
die ervan deel uitmaken, dat is natuurlijk geweldig. Er
wordt nu meer buiten de groep gereageerd. Daarom is
onderstaande zo belangrijk te onderstrepen:
Heeft u vragen aan de beheerder, stel deze dan in
een privébericht Het is en blijft een feit dat een App
groep laagdrempelig is en dat er veelal té snel (lees:
ondoordacht) wordt gereageerd. Maar we moeten er
ook voor waken dat wijkbewoners geen meldingen
meer wil delen omdat er té afkeurend wordt gereageerd.
Vragen: stel ze gerust! (buiten de App groep)
Menno Feitsma

VRIJWILLIGE BIJDRAGE BEWONERS MOLENBEKE
Elk jaar jaar vragen we alle bewoners van Molenbeke om een vrijwillige
bijdrage ten gunste van de wijkvereniging Molenbeke. Met deze
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 bepaal je natuurlijk zelf (gemiddelde afgelopen
jaar € 27,50).
Je vrijwillige bijdrage voor 2018 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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WATERSTAD ARNHEM
Afgelopen
zomer
ben
ik
afgestudeerd in Spatial Design
aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. Tijdens
mijn afstudeerproject heb ik
gewerkt met de effecten van
klimaatverandering op de stad.
Door de klimaatverandering
krijgen we in de toekomst meer
en meer te maken met extreme
buien. Het gaat niet alleen vaker
regenen, maar ook zal uit de
buien meer regen vallen. De stad
heeft hier door zijn ligging veel
last van. Arnhem staat bekend
om
zijn
hoogteverschillen,
waardoor het regenwater naar
de laaggelegen gebieden, zoals
Molenbeke stroomt.
Water betekent veel voor de stad.
Onderzoek naar de betekenis van
water voor Arnhem leert dat vijf
watertypes (de beken, de Rijn,
watermolens, fonteinen en de
watervallen) belangrijk zijn voor het
imago van de stad. Deze watertypes
zijn te sturen, maar het nieuwe
watertype ‘regen’ niet. Dit is op te
lossen – niet door het water tegen
te houden, maar juist door het in de
stad toe te laten.
Om meer gelaagdheid in mijn
afstudeerproject te krijgen heb

ik onderzocht hoe door filosofen
naar water wordt gekeken. Wat
blijkt, is dat verschillende filosofen
een bijzondere kijk op water
hadden. Deze heb ik toegepast
in de vormgeving rondom de
zes watertypes. De verschillende
gedachtes worden verbonden met
de stad.
Molenbeke
In het afstudeerproject is Molenbeke
één van de wijken die ik heb
onderzocht. Het water van de
Molenbeek en de vijver zijn een
belangrijk onderdeel van de wijk.
Het grond- en regenwater zijn dat
ook, maar dan meer in negatieve
zin. Het regenwater is door de
klimaatsverandering een groot
probleem geworden. De wijk ligt
zo laag ten opzichte van andere
stadsdelen dat tijdens een bui het
overschot aan regenwater de wijk
in loopt. Daardoor lopen straten en
kelders onderwater.
Waardering voor water
Vanuit de filosofieën en de
verschillende watertypes, heb
ik talloze mooie doeleinden en
toepassingen bedacht voor de
wijk. Het doel is dat de Molenbeker
anders gaat denken over het water;

MIJN BIJZONDERE SPORT... KANOËN (EN SUPPEN)
begrip voor het probleem en meer
waardering voor het (regen)water in
de wijk.
Oproep: Wat is jouw gevoel bij
water?
Het vele regenwater is niet tegen
te houden, daarom is het idee om
het anders te gaan gebruiken en
er iets moois mee doen. De eerste
stap is om het regenwater te gaan
‘adopteren’ in de wijk.
Ik ben dan ook benieuwd naar jouw
gevoel/gedachtes over (regen)water.
Hou je er van? Of helemaal niet? Ben
je een waterrat? Hoe ervaar je regen/
water? De mooiste (filosofische)
gedachtes over het water komen
in beeld door ze als zinnen op de
stoepen te plaatsen.

Herinrichting speelveld
In de vorige MOLENBEKER werden enkele
ideeën voor de herinrichting van het
speelveld aan de Schavenmolenstraat
geopperd. Ook sde oproep om mee
te denken over de plannen voor
herinrichting. Naar aanleiding hiervan
hebben enkele omwonenden zich
gemeld. Op dit moment wordt er
onderzocht wat de randvoorwaarden zijn
voor de mogelijke herinrichting.
Zodra deze bekend zijn gaan we van start.
Tot dan kan je je nog aanmelden voor de
werkgroep via secretaris@molenbeke.nl
Wordt vervolgd. 		
Bert Roete
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Hoe ben je erop gekomen om te gaan kanoën?
Ik kom oorspronkelijk uit Italië en woonde daar vlakbij
de zee. De afgelopen jaren heb ik op diverse plekken in
Nederland gewoond, nu dus in Arnhem. Ik mistte het
water heel erg, dus toen de kinderen iets groter waren
ben ik op zoek gegaan naar iets dat ik op het water kan
doen. Dat werd uiteindelijk kanoën bij vereniging Jason.
Welk niveau speel je?
Bij het kanoën heb je geen niveaus. Je vaart meestal
in een groep, maar het kan ook alleen. Het is geen
teamsport en er zijn geen wedstrijden, je doet het puur
voor de ontspanning.

Het bijzondere is dat deze zinnen
alleen maar te zien zijn als het regent.
Hoe harder het regent, hoe sneller ze
tevoorschijn komen. En als het niet
regent, dan is er niks te zien.
Deel je gedachtes over regen/water
op Facebook Waterstad Arnhem
of secretaris@molenbeke.nl en
misschien kom je je eigen woorden
tegen in de straat.
Mads Leuverink en Bert Roete

C laudia Olibet

Naam: Claudia Olibet
Woont: Hoornestraat 39
Sport: Kanoën (en suppen)

Wat heb je nodig?
Als lid van de vereniging kun je onbeperkt materiaal
lenen. Meestal draag je een wetsuit, dit is sowieso
verplicht bij een temperatuur onder de 18 graden. Ook
een zwemvest is verplicht. In principe kan je het hele
jaar door kanoën; maar hoogtepunt van het seizoen is
van april tot oktober.
Vertel eens iets meer over de kanovereniging, Jason?
Het is een kano-, roei- en motorbootvereniging. De
vereniging telt op dit moment 102 leden, variërend van
17 tot 87 jaar. Tijdens 2 introductie avonden kun je het
gratis uitproberen. Hierna volg je dan een korte techniek
cursus van 5 avonden met aansluitend een toets. Als
je besluit om lid te worden, dan moet je vervolgens
binnen het jaar wel je kano brevet halen.
Op woensdagavond hebben we club avond.

Onder leiding van een leider maken we dan in groepen
tochten van ca 2-2,5 uur. En om de week in het weekend
wordt een toertocht georganiseerd door één of
meerdere leden. Dit kan in heel Nederland zijn. We zijn
ook weleens in het buitenland geweest, bijvoorbeeld
in Duitsland of zelfs Venetië! Ook hebben we de
Elfstedentocht gevaren.
Een paar keer in de zomer wordt er een kleine competitie
georganiseerd, waarbij je op snelheid gaat varen. De
opening en sluiting van het seizoen wordt gevierd,
onder het genot van eten. En verder hebben we een
drijvend clubhuis met bar.
Wist je dat…
...
je als lid van Jason automatisch lid bent van de
Watersportverbond (WSV) en regelmatig het
kanoblad KANOSPORT ontvangt?
... een kano tussen de 3,70 en 4,25 meter lang is en moet
passen bij je lengte en gewicht? Zomaar wisselen van
kano kan dus niet altijd!
...EHBO in de kanowereld ook staat voor Eerste Hulp bij
Onderkoeling? Je kunt hier eventueel een cursus voor
volgen via Jason.
Wil je ook gaan kanoën?
Kom dan eens langs bij Jason aan de Westervoortsedijk.
Het clubhuis is te vinden in de haven van Malburgen.
Voor meer informatie: Kijk op kvjasonarnhem.nl.
Annemiek Roest

Kijk ook voor meer info op
de website van
het Nederlandse
Watersport Verbond,
watersportverbond.nl/
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BIJENKAST OP HET BALKON
Misschien is het u wel opgevallen
dat er meer bijen in Molenbeke
zijn? Beginnend imker Karla van
der Hoek heeft sinds kort een
kleine bijenkast op het balkon.
Het is een klein volk dat ze
gekregen heeft aan het eind van de
imkercursus bij de imkervereniging
Arnhem-Velp. Het volk is al
helemaal gewend aan de nieuwe
buurt. De bijen komen niet in huis,
zelfs niet als alle deuren openstaan.
Ze zijn alleen op zoek naar bloemen
om stuifmeel en nectar te halen.
Ze hebben het druk met de
voorbereiding voor de winter.

Ook Karla is er wel af en toe druk
mee. Zo’n klein volk kan prima
op het balkon ter voorbereiding
op de winter. De bijen krijgen
extra voer (suikerwater) om een
wintervoorraad op te bouwen. Met
het mooie weer vliegen ze nog
behoorlijk.
Er zijn in de wijk nog bloeiende
planten genoeg, zoals bijvoorbeeld
de klimop. Dus wordt er nog volop
stuifmeel verzameld. Want dat
hebben de bijen nodig voor de
winter en straks voor het nieuwe
lentebroed. Of de bijen op het
balkon blijven in het voorjaar weet
Karla nog niet.

WE GENIETEN WAT AF IN MOLENBEKE...
Ze kunnen straks ook buiten de
stad staan om stuifmeel en nectar
te halen. Maar eerst goed de winter
doorkomen!

Fotocolumn waarin Gerard met z’n fotocamera
op zoek gaat naar Molenbekers met een passie!
Wat drijft hen, hoe is het ontstaan en waar genieten
ze van?

Henk Prevaes

Jan Liethof woont in het nieuwe deel van de
Schavenmolenstraat samen met zijn vrouw Mirjam en
hond Hannes. Jan is geboren in St. Marten en getogen
in Monnickenhuizen. Na een aantal jaren buiten Arnhem
te hebben gewoond, is hij sinds 2000 weer terug in
Arnhem. Na zijn pensionering in 2014 heeft hij nog twee
jaar voor de vakbond gewerkt, maar toen was het klaar.
Jan had zich voorgenomen om elk voorjaar een uitdaging
aan te gaan. Dat idee had hij al lang in zijn hoofd.
Oorspronkelijk wilde hij een voettocht met een ezel naar
Santiago de Compostella maken. Drie hartinfarcten, twee
kunstknieen en een kunstheup later, was lopen echter
geen optie meer. Nu had Jan ook een fietsverleden
bij Wielervereniging Reto. Gestimuleerd door zijn
fysiotherapeut kreeg hij tijdens zijn revalidatie steeds

CAMPING MOLENBEKE 2017
22-10-2017

Voor in de
agenda!!!
Camping
Molenbeke
op vrijdag
6 juli 2018

meer zelfvertrouwen. Hij koos uiteindelijk voor de fiets
om zijn tocht van 3200 km in zeven weken tijd te maken.
‘Het is heerlijk om te zwerven! Ik zie wel waar ik die dag
uitkom. Als ik uit de richting raak, brengt de GPS me
vanzelf weer op het juiste spoor.’ Dit jaar heeft Jan in 5
weken tijd een afstand van 2300 km over de Alpen en
Apenijnen naar Rome gefietst. Onderweg zat het ook
wel eens tegen (slecht weer, telefoon verloren). ‘Er komt
altijd wel weer een oplossing. Je leert om los te laten, en
dat is kicken!’ Ook de eenvoud van het reizen spreekt Jan
enorm aan. Goed nadenken wat je echt nodig hebt. Een
klein tentje, en donzen slaapzak had hij al. Dit jaar kreeg
Jan een een mooi lichtgewicht stoeltje kado. ‘Hoef je niet
telkens op de grond te zitten.’
Komend voorjaar is het plan om via de Oostzeekust
naar Berlijn te fietsen. Het is een soort verkenning om
nog eens in Sint Petersburg uit te komen. Zijn ultieme
wens is om in Canada via een gedeelte van The Big Trail
van Vancouver naar Calgary te fietsen om zijn zoon te
bezoeken. Dat vraagt een zorgvuldige voorbereiding,
want je hebt kans om onderweg een beer tegen te
komen. Dit weekend laadt hij de fiets en een karretje in
z’n camper. Samen met hond Hannes gaat hij naar het
Speulderbos in Garderen en fietst daar tochtjes in de
omgeving om burlende herten te spotten.
Ben jij ook een Molenbeker
met een passie die daar
woordzoekermaken.nl
enorm van kan genieten, of ken je er een? Stuur een
Molenbeker
woordzoeker
berichtje naar
gerard.scheers@zonnet.nl
Naam ______________________

Datum _____________________

Gerard Scheers

MOLENBEKER WOORDZOEKER
Weer een nieuwe woordzoeker. Deze keer met woorden
uit deze editie van de Molenbeker. Veel puzzelplezier.
o Eusebiuskerk
o Matrixbord,
o Herontwikkelingen
o Kraamschudden
o Sportdag
o Bridge
o Spinaziepasta
o Buurtpreventie
o Nieuwe Buren

o What’sapp
o Waterstad
o Genieten
o Kanoën
o Bijenkast
o Campingmolenbeke
o Speelveld
o Wateroverlast

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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Voor de aan- en verkoop van uw woning in en om Molenbeke bent u bij ons aan het juiste adres!
Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel is de actieve woningmakelaar voor uw wijk, al sinds 1935! Wij beschikken over een groot
netwerk van woningzoekers die geïnteresseerd zijn in misschien wel uw woning. Wilt u ook graag weten wat uw woning kan
opbrengen, maak dan met ons een afspraak voor een uitgebreid maar vrijblijvend verkoopadvies. Stille verkoop behoort ook
tot de mogelijkheden, wij bereiken daarbij vaak uitstekende resultaten. Als gespecialiseerde aankoopmakelaar kunnen wij u
daarnaast uiteraard van dienst zijn bij de zoektocht naar een nieuwe droomwoning. Hieronder vindt u een kleine selectie uit
ons aanbod, wij maken graag een afspraak voor een bezichtiging!
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Hoornestraat 39
Arnhem

€ 459.000 k.k.

Verkocht

Couperusstraat 2
Arnhem

Huijghenslaan 13
Arnhem

Vraagprijs

Vraagprijs

€ 415.000 k.k.

€ 665.000 k.k.

Gerhard Voethstraat 12
Arnhem

Huijghenslaan 75
Arnhem

Verkocht d.m.v.
Stille Verkoop

Vraagprijs

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel
Velperweg 166
6824 MD Arnhem
026-3616263
makelaar@kuykvanoldeniel.nl

€ 625.000 k.k.

026 361 62 63 | Velperweg 166 Arnhem

