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VAN DE REACTIE
Beste Molenbeker, namens de redactie van de MOLENBEKER, het bestuur
van de wijkvereniging Molenbeke en alle leden van de verschillende
werkgroepen wensen wij u alle goeds voor 2018. Ook dit jaar gaan we ons
weer inzetten voor een gezellige, veilige, klimaatadaptieve en saamhorige
wijk.
Er staat dan ook weer een hoop op de jaaragenda. Naast de gebruikelijke
evenementen als Koningspelen, Pasen, dit jaar ook weer een jaarfeest op
23 juni! Verder gaan we ons inzetten om onze wijk weerbaarder te maken
tegen wateroverlast en hittestress: klimaatadaptatie.
Donderdag 25 januari a.s. houden we samen met het Nivon een informatieen discussieavond over dit thema en wat we er als wijk aan kunnen doen. U
leest hierover in deze MOLENBEKER. In het weekend bent u weer welkom
in de Wasserij aan de Molenbeekstraat 26a, om te komen bridgen. En op
15 maart zal hier ook de Algemene Ledenvergadering worden gehouden,
welke omlijst zal worden met een actueel thema. Suggesties horen wij
graag. We hopen u dan en tijdens de diverse andere activiteiten die we dit
jaar organiseren te verwelkomen. Meer informatie over de activiteiten staan
verderop in de wijkkrant of te zien op Facebook, Nextdoor en internetsite.
Verder in deze eerste MOLENBEKER van het nieuwe jaar, een interview met
vier lokale politici die wonen in Molenbeke. Waarvoor zetten zij zich in en
wat kunnen zij beteken voor onze wijk na de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart? Lezen we een update over de geluidsmaatregelen langs het
spoor. Zijn er diverse oproepen, heroïsche verhalen, Kantori en Kempo.
Team Leefomgeving vertelt ons wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan
en wat de speerpunten voor 2018 zijn. Verder komt oud bewoonster van de
Wasserij, Anneke Bouhuijs, aan het woord over de roemruchte geschiedenis
van het pand. U leest hoe sportieve jeugdige Molenbekertjes gesponsord
door wijkbewoners naar het Glazenhuis in Apeldoorn fietsten. Bakt heel
Molenbeke gehaktbrood van de oma van Lilly. En in de nieuwe rubriek
‘nieuwe bewoners stellen zich voor’, maken we kennis met, u raad het al,
nieuwe Molenbekers. Uiteraard komen de diverse commissies uit de wijk
aan het woord. Voor elk wat wils, dachten wij, maar mocht u nog wat missen,
laat het ons weten via redactie@molenbeke.nl, suggesties en assistentie is
altijd welkom.
Veel leesplezier!
De redactie

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 oor 15 april 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.
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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Voor de nieuwe bewoners:
Zelf vond ik het zo ontzettend leuk dat ik welkom werd geheten toen ik
hier ruim vijf jaar geleden ben gaan wonen, dat ik mij hiervoor graag
wilde inzetten. Sinds een aantal maanden neem ik de coördinatie op
me, om nieuwe bewoners welkom te heten, namens de wijkbewoners.
Dit kan ik uiteraard niet alleen doen en ben dan ook erg blij met de hulp
die ik ontvang van enthousiaste bewoners die hun eigen straat/buurt in de
gaten houden of er nieuwe mensen komen wonen en langsgaan met een
tegoedbon voor een fles wijn en een envelop met informatie over de wijk,
zoals de activiteiten en wat andere informatie.
Veel straten hebben al een vertegenwoordiger, maar een aantal straten nog
niet. Het is natuurlijk erg leuk als je welkom wordt geheten door iemand
die bij je in de straat woont, zodat je alvast een buurman/buurvrouw kent.

Vandaar deze oproep: Lijkt het je
leuk om voor 1 van de volgende
straten degene te zijn die de nieuwe
buren welkom heten met een
flesje wijn…..? Meld je dan aan op
secretaris@molenbeke.nl
Ik zoek nog straatvertegenwoordigers voor de volgende
straten:
• Willem van Gulikstraat
• Willem van Kleeflaan
• Hoornestraat
• Sasboutstraat
• Gerard Voethstraat
Het kost weinig tijd en is erg leuk om
met je nieuwe buren in contact te
komen! Ik zie je aanmelding daarom
graag tegemoet.
Annemarie Nijeboer

MOLENBEKE MEMORIES
Molenbeke tijdens de oorlog
Op de foto (zomer 1945) is goed de oorlogsschade te zien aan de voormalige
wasserij Rammelweide, gevestigd aan de Molenbeekstraat. De schade is
veroorzaakt door 25 granaatinslagen, die eigenlijk waren bedoeld voor het
nabij gelegen ENKA terrein (AKZO).
bron: A. Bouhuijs/Gelders Archief

Oproep

De volgende MOLENBEKER
komt uit in mei, de maand
waarin we 73 jaar geleden
zijn bevrijd van de bezetter.
De redactie is benieuwd
hoe het tijdens de Tweede
Wereldoorlog aan toe ging in
Molenbeke.
Wie van u heeft nog verhalen
en of foto’s van die periode?
We ontvangen ze graag via
redactie@molenbeke.nl
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Wij verzorgen de uitvaart
voor iedereen:
met en zonder verzekering.

“UITVAARTWENSEN
BESPREKEN GEEFT RUST,
bij u en bij uw dierbaren.”

Voor meer informatie, ons videoportret en
referenties van nabestaanden, zie
www.jurgentheunissenuitvaartzorg.nl

Regio’s

Nijmegen
024 - 22 101 22

Arnhem
026 - 84 83 148

‘s-Hertogenbosch
073 - 22 100 82

Wageningen
0317 - 703 017

24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

MATRIXBORD 3.0

ALV

Naar aanleiding van het vorige artikel in de
MOLENBEKER kwam het voorstel om het Matrixbord
te plaatsen op de Velperweg (zowel in noordelijke als
zuidelijke richting). Ik ben met de contactpersoon van
de gemeente in overleg om te zien of en wanneer dit
mogelijk is.

De wijkvereniging Molenbeke organiseert op
donderdag 15 maart 2018 (19:30u) de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) waar u als lid,
elke bewoner van Molenbeke boven de 18 jaar is
dat, uiteraard van harte welkom bent.

In het vorige artikel stond ook dat er bijna 29.500
voertuigen in de periode van 6 april – 4 mei door de
Hoornestraat waren gereden. Een alerte lezer maakte
mij erop attent dat dit wel erg veel was.
Na nadere bestudering van de aangeleverde gegevens
bleek dat er bijna 29500 meetwaarden waren en dat
het om 2100 voertuigen ging waarbij 0,56% te hard
gereden had (12 voertuigen).

Het bestuur en de verschillende commissies
praten u bij, waar zij zich het afgelopen jaar voor
hebben ingezet en wat de plannen zijn voor het
lopende jaar. Naast dit formele gedeelte wordt
er ook aandacht besteed aan een actueel thema.
Vorige jaar zijn de herontwikkelingen aan de
Velperweg aan de orde geweest.

Voor vragen en suggesties omtrent het Matrixbord kunt
u een mail sturen naar secretaris@molenbeke.nl.

Dit jaar zal het over het klimaatbestendig maken
van de wijk gaan.
Er is ruimte voor nog een onderwerp, dus als u
een suggestie heeft, dan horen wij dat graag via
secretaris@molenbeke.nl

Arno van den Heuvel

Het bestuur
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Molenbeekse Jongens fietsen €700,- voor #SR17
Serious Request 2017, dat
als thema het herenigen van
gezinnen had, begon voor Ruben
Roete (9 jaar) al aan het eind van
Serious Request 2016. Toen na
de eindscore in 2016 namelijk
bekend werd dat Apeldoorn
het Glazen Huis zou ontvangen,
ontstond bij hem direct het idee
om daar naartoe te fietsen. En
zich te laten sponsoren…
Al snel werd contact gezocht met
Teun Kuppens (10 jaar), die het ook
een geweldig idee vond. Nadat de
sponsorlijsten waren gefabriceerd,
konden de huizen in Molenbeke,
familie en vrienden bezocht
worden. De jongens hadden te
maken met gulle gevers: een
bedrag van maar liefst €500 bleek
haalbaar. Omdat de laatste dagen
voor kerst ook nog in het teken
stond van familiebezoek, ging het
bedrag zelfs over de €600.
Op 23 december stonden de
jongens klaar om te fietsen richting
Apeldoorn, onder begeleiding van
beide vaders. Gelukkig was het
droog, zodat gekozen werd voor de
mooie, maar wat langere route van
34 km op de racefiets.

Na het uitzwaaien van de familie
ging het op weg. Nadat vader Jos
was teruggekeerd voor de vergeten
bidons en handschoenen, verliep
het tot net voor Hoenderloo zeer
voorspoedig. De wind stond
alleen wat hard ‘op de kop’ en er
moest een enkele klim genomen
worden, zodat een pauze bij
de bakker in Hoenderloo een
welkome afwisseling betekende
En zelfs tijdens de pauze werd er
nog sponsorgeld binnengehaald,
waardoor het eindbedrag op maar
liefst € 700,- kwam.

een medaille om te hangen. Nadat
de €700,- in de brievenbus was
gedeponeerd mochten de jongens
nog ‘virtueel’ op de foto in het
glazen huis..
En de muts? Die werd vervangen
voor een nieuw exemplaren
van Serious Request voor beide
jongens, als aandenken aan een
hele mooie belevenis. Ruben en
Teun willen alle gulle Molenbekers
nogmaals hartelijk danken voor
hun bijdrage!!!
Jos Kuppens

Na de pauze iedereen zijn mutsen
en helmen weer op om verder te
fietsen. Teun had een extra kijkgat,
omdat zijn muts vlam had gevat
in een kaars op de bakkerstafel.
Ondanks dat zat de stemming
er goed in bij Ruben en Teun,
waardoor de laatste kilometers
al snel werden weggetrapt. Bij
aankomst op het winderige
Marktplein van Apeldoorn werden
de jongens ontvangen door een
ontvangstcomité van moeders,
broers, een oom en een tante.
Ook de opa en oma van Ruben
waren aanwezig om de jongens

bridge in molenbeke
In de vorige MOLENBEKER werden alle bridgers uit Molenbeke e.o. al
uitgenodigd voor een gezellige bridgedrive. Op zaterdagmiddag 27 januari
vanaf 13:30 uur is het zo ver en barst de strijd los in de Wasserij aan de
Molenbeekstraat 26a.
U kunt zich. aanmelden als paar, maar ook als individu, dan wordt er voor
een bridgepartner gezorgd. Zowel beginnende als gevorderde bridgers zijn
van harte welkom.
In dit Olympisch jaar gaat het erom dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Kosten zijn € 5,- incl. koffie/thee en een borrel ter afsluiting. Opgeven kan tot
24 januari via: e.leroi@telengy.nl of bellen/whatsappen naar 06-22776363
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Molenbeke hofleverancier van raadsleden
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Er kan gekozen worden uit een groot aantal
partijen. In de huidige gemeenteraad zitten vier Molenbekers. Dat is gezien het aantal inwoners van
onze wijk een enorm aantal. Qua politieke kleur zijn de Molenbekers onder de 39 raadsleden zeer divers.
Zij vertegenwoordigen de VVD, D66, PvdA en GroenLinks. We laten hen hier aan het woord. Wat is hun
drijfveer en waar gaan ze voor?
Udo Kelderman van de VVD verteld: “De VVD
is de politieke partij die het meest bij mij past.
Individuele vrijheid, een bescheiden rol voor de
overheid, een helpende hand voor degenen die dat
echt nodig hebben. Dat zijn allemaal prioriteiten
van de VVD, sta ik vierkant achter.
Ik zit nu twee periodes in de gemeenteraad. Ik wil van
Arnhem een moderne stad maken waar ruimte is voor de
dingen waarvan ik denk dat die belangrijk zijn. Parkeren
bijvoorbeeld. Persoonlijk heb ik mij hard gemaakt voor
parkeren op de Blauwe Golven. Hebben we voor elkaar
gekregen, maar dreigt nu weer te verdwijnen.
Recent heb ik in de raad geprotesteerd tegen uitbreiding
van de milieuzone. Dat plan ligt nu in de ijskast. Terecht.
Ik vind dat eerst beter nagedacht moet worden welke
maatregelen echt effectief zijn om de luchtkwaliteit
te verbeteren. Overigens, Molenbeke is een van de
schoonste wijken van Arnhem.
Ik heb me ook ingespannen voor de aanleg van
grote velden vol zonnepanelen. Dat is nu geregeld.
Arnhemse ondernemers krijgen de ruimte als ze aan de
randvoorwaarden voldoen.
Als het gaat om Molenbeke pleit ik voor maatregelen
tegen wateroverlast. Daar zijn plannen voor gemaakt –
voor heel Arnhem trouwens -, maar het college heeft
er geen geld bijgelegd. Dat schiet niet op. Bewoners
kunnen zelf ook actie ondernemen. Bijvoorbeeld
bestrating weghalen en regenbuizen afkoppelen.

Naam:
Udo Kelderman
Straat:
Van Gulikstraat
Partij:
VVD
Woont in Molenbeke sinds 2012
Zit in raad vanaf 2010
Niet herkiesbaar
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De VVD wil de stad aantrekkelijk maken voor bedrijven
en de lasten voor de burger verlagen. De OZB is hier
bizar omhoog. Verder vinden wij dat de gemeente
moderner moet communiceren met de inwoners.

‘De OZB is bizar
omhoog’
Alle data die de gemeente verzamelt, moeten
beschikbaar zijn voor Arnhemmers. Dat heet het
Open-Data concept. En wat betreft de Syrië-gangers,
voorkomen van radicalisering moet voorop staan.
Ik sta niet op de lijst voor de komende verkiezingen.
Acht jaar is genoeg, ik begin bij het meubilair te horen.”

‘ Wateroverlast
aanpakken’

Yvonne van Hamersveld (D66) verteld: “D66 is
een groene partij, duurzaamheid staat bij ons
hoog in het vaandel. En D66 is pragmatisch. Geen
theoretische vergezichten, maar gewoon aan de
slag. Lokaal, in wijken en buurten, in de eigen tuin.
Bij zo’n partij voel ik mij bij thuis.
Arnhem is een groene stad, en dat moet vooral zo
blijven. Afgelopen jaren heb ik als raadslid plannen
gemaakt voor de aanleg van pluktuinen en plaatsing
van bijenhotels. De biodiversiteit gaat hard achteruit,
ook in Arnhem. Als we niet uitkijken, verdwijnt de bij.
Dat zou een drama zijn.

‘Meer bijenhotels
en pluktuinen’

Zo’n bijenhotel biedt geen structurele oplossing, dat
snap ik ook wel, maar het is wel zichtbaar. Behoud van
natuur en milieu begint met educatie. Liefst zo jong
mogelijk. Een kind dat wilde bessen kan plukken en
bijen ziet vliegen, wordt al jong betrokken bij de natuur.
In Arnhem zijn nu enkele pluktuinen en ook een paar
bijenhotels. Daar ben ik trots op.

‘Molenbekers met
ideeën kunnen mij
altijd aanspreken’
Duurzaamheid, economie en onderwijs zijn de
topprioriteiten van D66 voor de komende vier jaar. Ik
sta op de achtste plek van de lijst en hoop nog vier
jaar raadslid te kunnen zijn. Ik ga me voor mijn partij
weer inspannen voor natuur- en milieueducatie.
Meer zonnepanelen op schooldaken, een paar miniwindmolens bij stadsboerderijen. Maak voor kinderen
maar zichtbaar dat het winnen van duurzame energie
in feite heel simpel is.
Ik zit natuurlijk niet alleen voor Molenbeke in de
raad, maar ik constateer wel dat juist in onze wijk de
klimaatverandering zichtbaar en voelbaar wordt.
vDe gemeente is aan zet, maar ook de bewoners zelf.
Molenbekers met ideeën om de wateroverlast aan te
pakken, kunnen mij aanspreken. Dat kan ik kijken wat
de gemeente kan doen om plannen te realiseren.”

Naam:
Yvonne van Hamersveld
Straat:
Gerard Voethstraat
Partij:
D66
Woont in Molenbeke sinds 1986
Zit in raad vanaf 2010
Op lijst:
plek 8
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Molenbeke hofleverancier van raadsleden [vervolg]
“Rechtvaardigheid en gelijkheid zijn waarden die bij de PvdA centraal staan. Daarom ben ik voor de partij
actief. Er vallen nu te veel mensen buiten de boot. Ook lokaal kun je daar iets aan doen, en dat heb ik
ook gedaan. Er is nu vanuit de gemeente meer aandacht voor mensen met een beperking en bijvoorbeeld
allochtone jongeren die minder kans hebben op een baan.
In Arnhem zijn coaches actief die jongeren begeleiden
die tussen wal en schip dreigen te raken. Vroegtijdig
van school, geen werk. Zo’n coach helpt mee om een
nieuw perspectief te zoeken, bijvoorbeeld door toch
weer een opleiding te gaan volgen.
Ze zoeken de jongeren op, werken erg laagdrempelig.
In de gemeenteraad heb ik me er samen met andere
partijen voor ingespannen dat deze coaches nog
een tijd door kunnen gaan met de begeleiding van
jongeren. Het werkt echt, de jongeren die begeleiding
hebben gehad, staan steviger in hun schoenen.

‘Meer diversiteit kan
geen kwaad’

‘Molenbeke is een
sociale wijk, maar wel
homogeen.’
Arnhem is een diverse stad, maar veel wijken zijn dat
niet. Molenbeke is daarvan een voorbeeld. Molenbeke
is een fantastische en vooral ook sociale wijk, waar
mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is. De
wijk is een dorp, ons kent ons. Ik woon er graag. Niks
mis met Molenbeke, maar van diversiteit is eigenlijk
geen sprake.
Hier wonen jongeren en ouderen, mannen en vrouwen.
Als het gaat om arm-rijk, koop-huur en kleur is de wijk
tamelijk homogeen. Iets meer diversiteit kan geen
kwaad.
Ik vind het daarom ook jammer dat bij de nieuwbouw in
Molenbeke geen woningen beschikbaar zijn gekomen
voor mensen met een laag inkomen. Dat is een gemiste
kans.
Ik pleit voor sociale woningbouw verspreid over de hele
stad. Nu bijvoorbeeld bij de ombouw van het Postbankgebouw tot een appartementencomplex.”
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PvdA

Naam:
Marilyn A-Kum
Straat:
Velperweg
Partij:
PvdA
Woont in Molenbeke sinds 2008
Zit in raad vanaf 2010
Op lijst: plek 7

“GroenLinks is eigenlijk de enige partij – de naam zegt het al – die groen is én links. Daar voel ik mij bij
thuis. Ik vind het raar dat de plek waar je wordt geboren, in grote mate bepalend is voor je toekomst. Er zijn
zwarte en witte scholen, ik vind dat niet wenselijk. Dat schept alleen maar ongelijkheid.

Bij de jongste gemeentebegroting is er drie miljoen
euro beschikbaar gekomen voor zogeheten
duurzaamheidsleningen. Bewoners die hun huis willen
isoleren, maar dat niet direct zelf kunnen betalen,
kunnen nu voor een goedkope lening bij de gemeente
terecht. Samen met andere partijen heeft GroenLinks
dat voor elkaar gekregen. Ben ik best trots op. Daarmee
helpen we de stad duurzamer te maken.

‘Niet bouwen
in het groen’

Ik heb me ook hard gemaakt voor een verbod op
woningbouw in park Klarenbeek. Villa’s in het oudste
stadspark van Arnhem! Dat plan van het college is nu
gelukkig van de baan. Veel omwonenden voerden actie
tegen het plan. Mijn partij heeft dat protest in de raad
vertaald in een motie. Met succes. Tegengaan van de
tweedeling in Arnhem is komende vier jaar een van
onze speerpunten. In veel gezinnen is sprake van echte
armoede. Daar kan en moet de gemeente iets aan
doen. Bijvoorbeeld door schulden van mensen over te
nemen. Zo kun je voorkomen dat mensen in een spiraal
naar beneden terechtkomen.

‘Tegengaan van de
tweedeling in de stad’
Het klimaat verandert, in veel wijken is dat te merken.
Zeker ook in Molenbeke. Beperking van wateroverlast
moet prioriteit krijgen komende jaren. Dit is een
gemeenschappelijk opdracht voor overheid en
inwoners. We hebben elkaar nodig. De gemeente kan
stoepen weghalen en geulen graven. En bewoners
kunnen tegels vervangen door gras en beplanting.
Een zogeheten tegeltax is niet nodig. Je moet mensen
verleiden om tegels weg te halen, niet straffen.”
Aart van Cooten (tekst) en Gerard Scheers (fotografie)

Naam:
Cathelijne Bouwkamp
Straat:
Hoornestraat
Partij:
GroenLinks
Woont in Molenbeke sinds 2003
Zit in raad vanaf 2014
Op lijst: plek 1
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Naam: Alexander van ’t Hooft
Adres: Hoornestraat
Sport: Katori en Kempo
Je beoefent maar liefst twee
vechtsporten, waarom?
“Via een wijkgenoot ben ik in
aanraking gekomen met Shaolin
Kempo (kortweg ‘Kempo’). Dit doe
ik met name voor het sportelement;
het is behoorlijk zwaar om te
doen dus vormt voor mij echt een
workout. Tenshin Shoden Katori
Shinto Ryu (kortweg ‘Katori’) is een
veel traditionelere vechtkunst. Het
bestaat al ca 700 jaar en is daarmee

de oudste school ter wereld (ter
vergelijking: Kempo bestaat nog
maar 40 à 50 jaar). Het is een hele
pure vorm met veel rituelen, die
in de loop der eeuwen nauwelijks
veranderd is. Katori is voor mij bijna
meditatief. Beide sporten zijn dus
enorm verschillend en daarmee
aanvullend op elkaar”.

god aan wie de Katori tempel was
gewijd. Die overhandigde hem
een rol met de woorden “Jij zult de
leermeester worden van alle grote
zwaardvechters onder de zon”.
Toen hij wakker werd, hield hij de
rol in zijn armen geklemd en was
een nieuwe krijgskunst geboren.
Hij gaf het de naam Tenshin Shoden
Katori Shinto Ryu, ofwel “dit is de
echte vorm die mij is overgeleverd
door de God Katori”.
Hoe gaan beide sporten in zijn
werk?
“Kempo
bestaat
uit
een
combinatie
van
verschillende
gevechtshandelingen, zoals stoten,
trappen, pareringen en standen,
gecombineerd met vormlopen
en basisbewegingen. In het spel
komen vijf dierelementen terug
in de vormen: de draak, tijger,
kraanvogel, slang en luipaard. Ik
beoefen de semi contact vorm; dit
betekent dat je de tegenstander
mag raken, maar dat je daarna
terugtrekt”.
En Katori?
“Katori is wapengeoriënteerd. Je
vecht met een houten zwaard,

een stok, speer of een hellebaard
(“Naginata”). Daarnaast is er
sprake van vormlopen tegen een
denkbeeldige tegenstander (dit
heet “Kata”).
Katori is de brontraditie van vele
Japanse krijgskunsten en kreeg als
zodanig de aanduiding van Japans
cultureel erfgoed”.
Wat voor kleding heb je aan?
“Bij Kempo draag je een “Gi”, dit is
een traditioneel karaktepak in het
zwart met band in een bepaalde
kleur. Je draagt het embleem van
de school waar je vecht op het
linker hart.
Bij Katori draag je traditionele
kleding, een “Hakama” (broekrok)
in blauw, en een “Gi” erboven. Er
zijn geen banden, je kunt geen
examens doen. Wel kun je een soort
onderscheidingen krijgen; je mag
dan bijvoorbeeld ook les geven”.
Waar beoefen je deze sporten?
“Kempo beoefen ik bij Shaolin
Kempo club Lohan, www.lo-han.nl.
Katori doe ik bij Kendokai Higashi,
www.kendokai-higasi.nl.
Kijk ook voor meer
info op de website
van
shaolin-kempo.nl

Waar komt die lange naam
vandaan?
“De Tenshin Shoden Katori Shinto
Ryu werd gesticht door Iizasa
Ienao in 1447. Hij was een speeren zwaardvechter. Op een dag
was hij bezig met zijn dagelijkse
oefeningen in de Katori tempel en
toen verscheen in een droom de
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DE WASSERIJ, MOLENBEEKSTRAAT
Boven een poort in de
Molenbeekstraat hangt een
bord: De Wasserij. Hier was tot
in de jaren zestig een bloeiende
stomerij en ververij gevestigd.
Anneke
Bouhuijs
is
een
kleindochter van de oprichter.
Haar jeugd speelde zich rond het
bedrijf af. Op 25 januari – tijdens
een bijeenkomst in het kader van
Duurzame Donderdag – komt zij
uitgebreider aan het woord.

Slechts de namen van de ruimtes in het NIVON-gebouw aan de
Molenbeekstraat herinneren aan de geschiedenis van het pand. Op de
binnendeuren staat ketelhuis, strijkerij of perserij. Hier, in de voormalige
wasserij, werkten tot eind jaren zestig van de vorige eeuw zeker 25 mannen
en vrouwen.
De vrouwen verzamelden zich elke ochtend in de strijkerij of in de naaikamer;
de mannen waren verantwoordelijk voor het kloppen, wassen, stomen,
persen of verven van het stukgoed. Twee chauffeurs waren verantwoordelijk
voor het vervoer van de materialen van en naar de klanten. De een reed
rond in Arnhem, de andere in de wijde omgeving van de stad, tot aan
Winterswijk aan toe.
Schoorsteen
Een schoorsteen van meer dan twintig meter torende hoog boven de
chemische wasserij De Rammelweide uit. Nu hangt boven de poort aan de
Molenbeekstraat een bord: De Wasserij. Een verwijzing naar een roemrijk
verleden. “Maar dat bord heeft er vroeger nooit gehangen”, zegt Anneke
Bouhuijs. En zij kan het weten, want ze is op deze plek opgegroeid.

‘Kloppen, stomen en verven’
We spreken haar in de voormalige wasserij, in de ruimte waar zich vroeger
het ketelhuis bevond. Enthousiast vertelt ze over haar jeugd, laat foto’s zien,
bladert in oude documenten. De geschiedenis gaat terug tot het midden
van de 19e eeuw, de tijd dat aan de rand van de uiterwaarden – ze reikten
toentertijd tot aan de Velperweg – vele wasserijen werden gebouwd, tot in
de wijk Plattenburg.
Familiebedrijf
Haar grootvader werd eind 19e eeuw tapijtreiniger in de wasserij en nam in
1899 een deel van dat bedrijf over. Later volgde zijn oudste zoon hem op en
kreeg ook haar vader een functie in de onderneming. Een echt familiebedrijf.

Kijk ook voor info over
de Wasserij - het Nivon
op nivon-arnhem.nl

Anneke is in 1939 geboren in een bovenhuis aan de Molenbeekstraat,
nummer 26. Ze heeft er gewoond tot 1958; in dat jaar ging ze in Utrecht
scheikunde studeren. Haar hele jeugd heeft zich in en rond de wasserij
afgespeeld. Een prachtige tijd, zegt ze. “Maar ik moest het niet wagen om
met een vlek in mijn jurk naar een feest te gaan. Mijn vader vond dat een
meisje van De Rammelweide er tiptop uit moest zien. Dat snapte ik ook wel.”
Brandvrij
In de jaren vijftig – de jaren van haar jeugd – ging het de wasserij voor
de wind. Het bedrijf was inmiddels gespecialiseerd in het chemisch
wassen, verven en brandvrij maken van tapijten, tenten en gordijnen. Het
klantenbestand telde tientallen kloosters, verzorgingshuizen en theaters
tot in de verre omgeving.
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Ook veel kapitaalkrachtige burgers wisten de wasserij aan de
Molenbeekstraat te vinden.
Het ging dus om een chemische wasserij. “Er werd gebruikgemaakt
van perchloorethyleen. Het systeem was helemaal gesloten. Het beeld
dat chemische wasserijen voor veel milieuvervuiling hebben gezorgd,
is onterecht. Bij ons was daar in ieder geval geen sprake van. Het vuile
wasmiddel werd door destillatie gerecycled en hergebruikt.”
Zwemmen
Anneke herinnert zich de warme zomeravonden dat ze met haar vriendinnen
op de binnenplaats mocht zwemmen in de grote bak waarin overdag
tapijten werden gewassen. Het geluid van de enorme klopmolens waarin
tapijten eerst stofvrij werden gemaakt, staat in haar geheugen gegrift.
Ze kent het vroegere telefoonnummer van de wasserij uit haar hoofd: 714.
Familieleden van bewoners uit de Molenbeekstraat belden dat nummer in
noodgevallen als iemand gewaarschuwd moest worden.

Mogelijk dat de wasserij rond 1860 water uit de Molenbeek – ook wel
Velperbeek geheten – heeft gebruikt, maar zeker weten doet ze dat niet. “In
mijn tijd pompten we grondwater op. Eerst van vijf meter diep, later van wel
twintig meter. Het grondwaterpeil daalde sterk doordat de toenmalige AKU
enorm veel water uit de bodem haalde.”
Oorlogsschade
Ze vertelt over de oorlogsjaren. Het gezin bivakkeerde tijdens de evacuatie
in Loosdrecht. Na terugkomst bleek de wasserij zwaar beschadigd.
“Niet door de Duitsers, maar tijdens de bevrijding van Arnhem door de
geallieerden. In de huizen rond de wasserij bevonden zich namelijk veel
Duitse scherpschutters. Met granaten zijn ze verdreven. Bij terugkomst
werden we geconfronteerd met de gevolgen.

Anno 1749

Anno 2000

Rammelaars
De wasserij is waarschijnlijk
genoemd naar de plek waar
het pand circa 150 jaar geleden
is gebouwd. Anneke: “De
uiterwaarden van de Rijn reikten
in die tijd tot aan deze wijk.
Bij opkomend water vluchtten
de hazen naar het hoger gelegen
weiland waar later de wasserij
is gebouwd. De rammelaars
(mannelijke hazen, red.) konden
toen vanaf de Velperweg
worden gezien op de zogeheten
Rammelweide.”

2

Aart van Cooten
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Team Leefomgeving Noord-Oost 2017-2018
Sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van de gemeente Arnhem teams leefomgeving actief. Ook in úw wijk! Wij werken
nauw samen met de sociale wijkteams. Als team leefomgeving praten we zoveel mogelijk met bewoners, groepen,
organisaties en bedrijven in de straten, buurten en de wijk. Zo leren we steeds beter welke thema’s in uw wijk belangrijk
zijn en wat uw wensen en ambities zijn voor de wijk. Door als gemeente met teams ín de wijken te werken, willen we meer
mogelijk maken, dát doen waar behoefte aan is in de wijk, met kortere lijnen en met minder bureaucratie.
Het team leefomgeving is verantwoordelijk voor de
wijkbegroting.
Als we actie willen ondernemen, of andere dingen willen
in uw wijk, dan moeten we keuzes maken:
• Wat kan anders en beter in uw wijk? U heeft invloed,
dus vertel het ons!
• Welke kansen ziet u om samen met uw buurt aan te 		
pakken?
• Wat hebt u daarvoor van ons nodig?
• Wat kan minder zodat geld beschikbaar komt voor		
nieuwe plannen?
Waar zijn we samen met u mee bezig (geweest) in 2017?
• Verkeerskundige aanpassingen Alteveer/Cranevelt
• Faciliteren verkeerswerkgroep Alteveer/Cranevelt
• Groot onderhoud weg J. van Arnhemstraat in het najaar
• Twee veilige oversteken op Huijghenslaan
• Belijning Monnikensteeg/Rosendaalseweg (fietsstrook)
• Aanleg zebrapad Rosendaalseweg school De Boomhut
• Snelheidscampagne VVN Weg achter het Bos
• Realisatie snelheidsbeperkende drempels Weg achter het
Bos in samenspraak met bewoners
• Waterafvoerende drempels Vosdijk en oprit tennispark
• Project op basisscholen: kinderen en wateroverlast
• Stedelijk project Riolering Geitenkamp
• Tuinen omgevormd van steen naar groen Geitenkamp
• Bewoners Geitenkamp richten samen met De Beijer
pleintjes in voor ontmoeting
• Thema-avond in Noord-Oost over veranderingen in het
leefklimaat en uitwisselen ideeën
• Verbetering speeltuin Park Angerenstein
• Initiatief tot ruimtelijke visie op het Beekdal
• Vergroening Plattenburg (zelfbeheer) en groeninitiatief
voor AKZO-terrein
• Wijkgerichte aanpak bewoners uit de bijstand
• Inloopspreekuur Werk en Inkomen gemeente in de wijk
• Pilot leerwerktrajecten Enjoy&Learn - Vreedenhoff
• Vlindertuin: geen verkoop schoolgebouw maar onderzoek
naar behoud voor de wijk met werkervaringsplekken
• Pilot ten behoeve van ondersteuning van zelfregie van
kwetsbare burgers met psychosociale problemen.
• Bewonersoverleggen voorgezeten door bewonersr
• April 2017 oprichting Wijkvereniging Velperweg-Noord
• Molenbeke en Velperweg-Noord organiseren
informatieavond transformatie ING
• Velperboest aangesloten bij bewonersoverleg Velperweg
• Oprichting bewonersnetwerkgroep Klarenbeek e/o

Dit gaan we doen in 2018:
De belangrijkste speerpunten hebben we in ons
wijkprogramma opgenomen om samen met u aan
te werken. Dit programma is ook vastgelegd in de
Meerjaren Programma Begroting van de gemeente
Arnhem. De begroting leest u hier of kijk op www.
arnhem.nl/bestuur/financien/begroting.
Vier speerpunten in 2018:
1. Versterken Geitenkamp en Plattenburg
Door schulden en werkloosheid zitten nog te veel bewoners
in een uitzichtloze situatie. Opvoedingspro- blemen,
taalachterstand en fraude komen veel voor. Al jaren wordt
geprobeerd dit aan te pakken, zonder duidelijke verbetering.
In 2017 zijn we met een aantal pilots gestart en wordt er een
onderzoek verricht zodat we het in 2018 anders gaan doen.
2. Verbeteren inzet organisaties
In de wijk zijn veel gesubsidieerde organisaties aan het werk
om bewoners te ondersteunen. Vaak weten ze niet van elkaar
wat ze doen en doen ze soms hetzelf- de. Dat is niet efficiënt.
Wij zoeken uit waar de overlap zit. Vervolgens zetten we
menskracht en middelen dáár in waar het nú het hardste
nodig is, zodat we resultaat zien en waar mo- gelijk preventief
te werk gaan.
3. Verkeer en parkeren/verkeerbeheersplan maken
In Noord Oost wordt veel over verkeer- en parkeer- overlast
gesproken. Bewoners willen dat meer wordt geluisterd
naar hun beleving, bijvoorbeeld van de gevolgen van de
parkeerdruk van grote organisaties op de wijk. Samen met
een bewonerswerkgroep in Alteveer/ Cranevelt stellen we
een verkeerbeheersplan op.
4. Noord-Oost Klimaat Bestendig
Veel initiatieven van bewoners gaan over het vergroe- nen
van de (eigen) ruimte, over de energiezuinige wijk en het
beperken van wateroverlast. Bewoners willen het zelf
organiseren, waarbij de gemeente faciliteert.
Ook horen we van bewoners en organisaties in dat:
• het herstructureren van de Velperweg nodig is;
• er behoefte is aan een dementievriendelijke wijk;
• actieve werkgroepen op gebied van groen, duurzaamheid
en verkeer ondersteuning kunnen gebruiken;
• er eenzaamheid onder ouderen is;
• er op diverse plekken overlastsituaties zijn.

De wijk leeft! Wat in 2018 belangrijk is, kan het jaar daarna misschien anders zijn. Ons wijkprogramma is dan ook niet statisch,
maar verandert mee in de tijd. Op basis van uw signalen uit de wijk. Wij zitten iedere week wel ergens in de wijk, bijv. in het Rode
Kruis-gebouw in Alteveer/Cranevelt, in MFC De Wetering of het Informatiepunt Rioleringen in de Geitenkamp. Contactpersonen
Molenbeke: Johanna Sinnema (026-377 4489) en Tiny Wouters (026-377 3542) mail: noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
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HEEL MOLENBEKE BAKT... OMA’S GEHAKTBROOD MET SPEK
Ik ben Lilly (Hoornestraat 31) en eet vaak op zondag bij mijn oma die heerlijk kan koken!! Mijn
lievelingsgerecht is ‘Oma’s gehaktbrood met spek’. Lekker met aardappeltjes uit de oven en groente naar
keuze.
RECEPT
Bereidingstijd: 20 minutes
Kooktijd/baktijd: 50 minutes

4		
Bekleed de cakevorm met ontbijtspek door een
plakje op de bodem te leggen zodat hij langs de
zijkant omhoog gaat en over de rand hangt. (Dit
overhangende deel vouwen we straks om de
bovenkant van het gehaktbrood) Leg het volgende
plakje hier deel op en laat deze aan de andere kant
over de vorm hangen. Herhaal dit tot de hele vorm
bekleed is met spek.

Ingrediënten:
• 750 gram gehakt
• 1 kleine ui
• 1 teen knoflook
• zout en peper
• gehaktkruiden
• 1 eetlepel mosterd
• 1 ei
• 2,5 eetlepel paneermeel
• 150 gram rauwe ontbijtspek, plakjes
• olie om de vorm in te vetten
• Extra benodigd: cakevorm van 20 cm

5		Verdeel het gehakt in de vorm en druk dit goed aan.
Vouw het overhangende spek om en om over het
gehakt.
6		Verwarm het gehaktbrood 50 minuten in de oven, tot
het gehakt gaar en het spek goudbruin en krokant is.

Bereiding:
1.		Verwarm de oven voor op 200 °C en vet de
cakevorm in.
2.		 Snijd de ui fijn en pers de knoflook.
3.		Verdeel het gehakt in een grote kom en breng dit
op smaak met zout, peper en gehaktkruiden. Voeg
de gesneden ui en knoflook toe, samen met de
mosterd, ei, en paneermeel. Kneed dit alles goed
door elkaar.

Eet
smakelijk!

SERVICE @ MOLENBEKE
Inmiddel hebben we zeven
oppassers op de lijst staan. Mocht
je dus op zoek zijn naar een
oppas, stuur dan even een mailtje
naar service@molenbeke.nl. of
loop even naar Annemiek Roest,
Hoornestraat 1.
Verder komen er steeds meer
aanvragen voor een schoonmaker
binnen op ons emailadres, dat
begint echt te lopen nu.

Het aanbod van schoonmaaksters
is echter beperkt. Om teleurstelling
te voorkomen hierbij de oproep om
schoonmaaksters aan te melden.
Dus ben of ken jij een
schoonmaakster die nog wel een
extra adres erbij wil in Molenbeke?
Stuur even een bericht naar
service@molenbeke.nl.
Annemiek Roest
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BUURTPREVENTIE: HOE VEILIG IS ONZE WIJK?
In de vorige Molenbeker, 2017–
3, hebben we kunnen lezen
dat, naar het oordeel van de
wijkagent, de wijk Molenbeke
een veilige wijk is met relatief
weinig incidenten.
Deze mededeling is voor mij
aanleiding om gedurende 12
maanden (oktober 2016 – oktober
2017) een overzicht te maken van
het aantal incidenten, in de hoop dat
deze uitkomst de mededeling van
de wijkagent kan onderbouwen.
Dit overzicht luidt als volgt: diefstal
auto (3x), diefstal uit auto (2x),
vernieling (1x), poging tot inbraak
(2x), inbraak (3x), diefstal fiets (2x).
Het aantal kleine incidenten laat ik
buiten beschouwing.
In november 2017 werd in de
Arnhemse Koerier een overzicht
gepubliceerd van o.a. het aantal
incidenten in de stad Arnhem.
Daarin wordt vermeld dat in de
eerste 10 maanden van 2017 er
288 geslaagde inbraken hebben

plaatsgevonden. Dat is één inbraak
per ruim 500 inwoners. Voor
Molenbeke, met een inwonertal van
ruim 1000, betekent dat 2 inbraken.
Over 12 maanden zijn in onze wijk
3 geslaagde inbraken te betreuren.
Dat getal staat heel dicht bij het
bovengenoemde getal van 2
incidenten dat is berekend over 10
maanden.
Hieruit blijkt dat, althans wat deze
incidenten betreft, de wijk er niet
werkelijk positief uitspringt. Er is
eerder sprake van ’n gemiddelde.
Voorzichtigheidshalve is dit ook
aan te nemen voor de overige
incidenten.
Het is dus mijn wens, en dus de
wens van ons allen, dat het aantal
incidenten moet gaan dalen. Laten
we nog meer preventief te werk
gaan, zodat het volgende jaar de
wijkagent met volle overtuiging
kan mededelen: dit is werkelijk
een veilige wijk met relatief weinig
incidenten.

Tips:
controleer
alle
hangen
sluitwerk,
controleer
achterpadverlichtingen, sluit het
poortje naar het achterpad steeds
goed af, laat nooit ’n fiets onbeheerd
staan in de voortuin of oprit,
haal alles van waarde uit een geparkeerde auto maar ook uit
voortuin en oprit, zorg vooral
bij afwezigheid voor gepaste
verlichting in huis, meld je
afwezigheid bij buren/kennissen/
vrienden, enz.
Meld je aan bij de whatsapp-groep
van de wijk.
Paul Keijsers
Voorzitter Preventieteam
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

Waterstad Arnhem> Oproep: Wat is jouw gevoel bij water?
Door
klimaatsverandering
krijgen we vaker last van hevige
regenval. Molenbeke is één van
de wijken die zo laag ligt ten
opzichte van andere stadsdelen
dat het tijdens een heftige bui al
het water naar de wijk stroomt.
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.
Het idee is om gedachtes van
Molenbekers over (regen)water op
de stoepen te schrijven.
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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.

Stuur je gedachtes over (regen)
water op naar secretaris@
molenbeke.nl en misschien kom
je je eigen woorden tegen in
de straat.

UPDATE SPOOR GELUIDSMAATREGELEN MOLENBEKE
Onlangs heeft de gemeente haar concept visie
geluidsmaatregelen gepresenteerd. ProRail heeft
namelijk de gemeente Arnhem de gelegenheid
geboden om invloed uit te oefenen op de maximale
hoogte van eventueel te plaatsen geluidschermen.
De visie van de gemeente Arnhem gaat niet alleen in op
de hoogte van schermen, Arnhem vindt het belangrijk
dat eerst wordt gekeken naar maatregelen die het
minst belastend voor de omgeving zijn.
De gemeente Arnhem heeft rekening gehouden
met het beperken van de hoogte van geluidwerende
schermen in relatie tot geluidsoverlast, zicht op de stad
vanuit de trein en de beleving in de wijk.

De visie is op twee niet druk bezochte bewoners
avonden gepresenteerd en de gemeente heeft daarmee
inwoners van de stad de mogelijkheid gegeven om hun
mening te geven.
Voor Molenbeke betekent dit:
• Hoogte geluidsscherm max 3 meter;
•	
Geluidsscherm moet i.v.m. zichtslocatie
groene beplanting zijn voorzien.

van

N.a.v. ingebrachte meningen heeft gemeente
aangegeven dat waarschijnlijk een groen geluidsscherm
van 1.50 m al volstaat om de geluidsbeperkingengen te
realiseren. (Zie foto)
Het goede nieuws voor onze wijk is dat in tegenstelling
tot vorige berichten (MER prgr Hoogfrequent
Spoorgoederenvervoer) het erop lijkt dat prorail nu
maatregelen gaat nemen om de geluidsoverlast te
beperken. Onduidelijk is nog wanneer Prorail de
maatregelen gaan uitvoeren.
Het zal nog wel even op zich laten wachten.
Wilt u meer weten kijk dan op arnhem.nl/Inwoners/
wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/Geluid/Visie_
Spoorgeluidmaatregelen.
Marcel Pennings & Maurice van Kippersluis

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

17

NIEUWE BEWONERS STELLEN ZICH VOOR
Naam: Sanne & Michiel + kids
Adres: Gerard Voethstraat
Molenbeker sinds: september 2017
Vertel eens, wie zijn jullie?
“Ons gezin bestaat uit Sanne en Michiel en drie kinderen.
Onze oudste zoon, Just(us) is 7, de middelste, Finn is 5
en we hebben een dochter van 3, Tess. Sanne werkt op
de afdeling Compliance en Risk governance van Liander
en Michiel is kandidaat notaris in Nijmegen”.
Hoe zijn jullie in Molenbeke terecht gekomen?
“Na onze studies in Nijmegen wilden we graag in een
jaren ’30 huis wonen. Het aanbod bleek in Arnhem
groter dan in Nijmegen, dus zo zijn we in 2010 in de
Karthuizerstraat (Angerenstein) terecht gekomen. Ik
was toen zwanger van Just. Uiteindelijk zijn al onze drie
kinderen in dat huis geboren. We hadden een mooie,
karakteristieke tussenwoning. Met veel vierkante
meters, maar die zaten vooral in de hoogte. Het was
een smal huis en met drie kleine kinderen werd het,
met name beneden, echt te klein. De oudste kinderen
zaten inmiddels op basisschool De Boomhut, dus we
hebben gezocht in een straal rondom die school naar
een twee onder 1 kap of vrijstaand huis. We stonden
ingeschreven bij makelaarskantoor Kuyk van Oldeniel.

Zij attendeerden ons op dit huis, waar zij verkoopmakelaar van waren. Dit speelde zich af in januari van
vorig jaar. De vorige bewoners waren inmiddels al
verhuisd naar Breda, dus we wisten dat ze er graag vanaf
wilden. De vraagprijs van het huis vonden we echter veel
te hoog, dus we hebben een zeer scherp bod gedaan,
ruim onder de vraagprijs. Dat werd afgewezen. Via via
hoorden we in maart dat het huis verkocht zou zijn. We
namen contact op met de makelaar en die vertelde dat
er andere mensen een bod hadden gedaan, maar dat er
nog geen overeenstemming was bereikt. We besloten
ons initiële bod nogmaals uit te brengen en dat werd
uiteindelijk geaccepteerd”.
Wanneer zijn jullie echt in Molenbeke komen wonen?
“Uiteindelijk zijn we in september van vorig jaar
verhuisd. Het huis was al helemaal verbouwd, buiten
wat verfwerk hoefden we er niets aan te doen, gelukkig”.
Wat zijn jullie eerste ervaringen met de wijk, hoe bevalt
het hier?
´We zijn in de donkere maanden hier gekomen. Veel
mensen zitten dan binnen (wijzelf ook), het is vroeg
donker, etc. Dus echt veel hebben we nog niet gezien
van de wijk. Maar de eerste indruk is goed! We werden
direct heel warm onthaald door buren en al vrij snel

BESTUUR WIJKVERENIGING MOLENBEKE
Wijkvereniging Molenbeke is direct na de oorlog
opgericht. De toenmalig voorzitter dhr. Somsen, sprak
tijdens een toespraak over het waarom:

Het goed functioneren van een wijkvereniging is dan
ook van groot belang en kan veel gewin voor de wijk
opleveren.

“Op het vieren der nationale feestdagen en het bevorderen
van onze buurtbelangen zou met kracht aangestuurd
worden.”

In Molenbeke is een wijkbestuur actief, die wordt
ondersteund door diverse commissies. Het bestuur
heeft zich als doel gesteld om als een spin in het
web de verbindingen te leggen tussen de diverse
overheden, instanties, commissies en initiatieven.
Zo schuiven ze o.a. aan bij overleggen van de
gemeente en het bewonersoverleg Velperweg e.o.
Verder faciliteren en ondersteunen zij (activiteiten)
commissies en initiatieven. Door te zorgen dat de
vereniging bedrijfsmatig goed georganiseerd is,
zorgen zij ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Tot slot informeren zij de bewoners van Molenbeke
via de wijkkrant MOLENBEKER, website en sociale
media over wat er allemaal speelt in en rond de wijk.

Ruim zeventig jaar later zijn we nog steeds actief op
deze terreinen. Al is de laatste jaren wel wat veranderd
door het nieuw gemeentelijk beleid: van Wijken Weten.
Met de komst van de teams leefomgeving hebben de
wijken veel meer verantwoording en invloed gekregen
op het leefklimaat van de wijk. Dit gaat niet alleen over
de fysieke inrichting, maar ook over de sociale kant van
de wijk. De teams leefomgeving zijn verantwoordelijk,
maar gaan daarbij steeds te raden bij de wijken zelf.
De wijkvereniging wordt als eerste aangeschreven.
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stond een aardige mevrouw voor de deur met een
fles wijn om ons welkom te heten, heel leuk. Vanuit
Angerenstein, waar de buurt ook hecht is, zijn we dat al
een beetje gewend”.
Omschrijf jullie gezin eens in een paar woorden?
Direct roepen ze beide in koor: “Druk!”.
En verder?
“Fijn, gezellig, en actief”.
Waar zijn jullie druk mee?
“We hebben beide een drukke baan, en een gezin met
drie kinderen is gewoon erg druk. Dus buiten ons werk
en de kinderen besteden we onze tijd met name aan
familie en vrienden. En schoonmaken ;-). Ook gaan we
graag de natuur in, bijvoorbeeld wandelen of fietsen op
de Veluwe, in de buurt van Ede. Voor de jongens is dat
ook fijn”.
Hebben jullie verder nog hobby’s, zoals sporten of
verenigingen waar jullie lid van zijn?
Michiel: “Wij hebben zelf eigenlijk nauwelijks tijd om
te sporten. Ik speel nog af en toe golf, maar lang niet
meer zoveel als ik ooit heb gedaan. Toen we nog geen
kinderen hadden speelde ik meerdere keren per week,

Het bestuur bestaat uit Rob Donders (penningmeester),
Arno van den Heuvel (secretaris), Annemarie Nijeboer
en Peter Bakker. Onlangs heeft Bert Roete zijn taken
neergelegd, waardoor per direct een functie vacant is.
Het bestuur en de diverse commissies (activiteiten-,
buurtpreventie-, welkoms-, verkeers-, leefklimaat-,
wateroverlastcomissie) zijn overigens altijd op zoek
naar nieuwe enthousiastelingen. Ook voor eenmalige
acties kan je bij hen terecht.
Dus wil je je, in welke vorm dan ook, inzetten voor
de wijk, mail dan naar secretaris@molenbeke.nl , zo
houden we samen onze wijk leefbaar!
Het bestuur

dat lukt nu echt niet meer”. Sanne:”Ik vind het fijn om
hard te lopen, maar dat doe ik eigenlijk te weinig. Ik heb
een aantal keren meegedaan met de Venloop en de
Bridge to Bridge. Justus zit op hockey bij Upward, wat
we beide trouwens vroeger ook hebben gespeeld”.
“En verder zijn we geïnteresseerd in geschiedenis; de
Tweede Wereld Oorlog en bijvoorbeeld de geschiedenis
van de wijk”.
Wat zouden jullie tot slot nog willen zeggen tegen jullie
wijkgenoten?
“We hebben zin in de zomer, lekker naar buiten en
mensen zien. We hebben begrepen dat er veel leuke
activiteiten worden georganiseerd hier, onder andere
voor kinderen. We kijken er naar uit om daaraan deel te
nemen en mensen te ontmoeten!”.

Rob Donders
Penningmeester

Arno v/d Heuvel
Secretaris

?
Jij?

Peter Bakker
Algemeen
bestuurslid

Anemarie Nijeboer
Algemeen
bestuurslid
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Bewonersoverleg Velperweg en omgeving
In november zijn de wijken Molenbeke,
Angerenstein,
Paasberg,
Velperweg-Noord,
Plattenburg weer bij elkaar geweest, samen met
Johanna Sinnema van wijkteam Leefomgeving om
te spreken over de zaken die in ons gebied spelen.
-
Velperboest (een initaitief die zich bezig heeft
gehouden met de bestrijding van leegstand op de
Velperweg) heeft uitleg gegeven over de presentatie
die vijf jaar geleden is gepresenteerd aan de Gemeente,
over de herinrichting Velperweg. Destijds is het op het
laatste moment stopgezet door de wethouder. Nu is
de conclusie dat de Velperweg echt aan vernieuwing
toe is en zijn de ideeën die toen zijn uitgewerkt,
wellicht weer te gebruiken. Er zou nu gebudgetteerd
en geprioriteerd moeten worden.

en dus minder groen, meer kans op wateroverlast ,
meer hittestress en wat er dus moet gebeuren om in
evenwicht te komen.
- Wat zijn de plannen op het Enka-terrein?
- Wat zijn de plannen voor de Jozefkerk en de Witte
School in Angerenstein?
Ook nieuwsgierig….? U bent van harte welkom op het
volgende bewonersoverleg Velperweg en Omgeving
op 19 februari om 19.30 uur in het wijkgebouw in
Plattenburg.
Annemarie Nijeboer

Enka terrein - 1921

-
Uit deze wijken is een projectgroep Leefklimaat
opgericht, die onderzoek doet naar de gevolgen
van
de
herontwikkelingsgebieden
en
de
nieuwbouwprojecten in onze wijken en wat de
gevolgen hiervan zijn. Denk aan meer verharding

Oproep Kunst en Muziek Route
Op 16 juni is er weer een Kunst en Muziek route in Molenbeke en de
Concertbuurt (hoe toepasselijk). Kunstenaars en musici uit de wijk
stellen hun huis open, zodat u kunt komen genieten van door hen
gemaakte kunst en muziek.
Aan iedereen die wil meewerken de oproep om zich voor 15 april te
melden bij de Door Rijlaarsdam, Bouwdewijn van Roonstraat 26, tel.
026-848 78 55 of via secretaris@molenbeke.nl
Aan alle kunstliefhebbers de oproep om 16 juni alvast op te schrijven
in hun agenda.
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Sint Maarten Molenbeke 2017
Net nog lampions in elkaar geknutseld, een beetje
gegeten, haast ik mij naar de Baptistenkerk. Hier
zijn we ieder jaar weer welkom om Sint Maarten te
starten met het legendarische verhaal over moed
en delen. En te eindigen door zelf al het lekkers te
delen met de mensen die komen bij de voedselbank.
Ik ben een beetje zenuwachtig want veel kinderen zijn al
met school naar het openluchtmuseum geweest. Daar
hebben ze het levensverhaal van St. Maarten gehoord
en de geschiedenis van het vieren van St. Maarten. Kon
ik ze nog wel boeien met mijn verhaal? Pas vandaag
heb ik het verhaal gevonden dat ik zal voorlezen: Rintje
viert St. Maarten.
De zaal loopt langzaam vol. In mijn voorbereiding zag
ik het helemaal voor me: de kinderen in een kring om
mij heen op de grond, lekker knus, en dan voorlezen.
De zaal loopt nog voller. Die knusse kring wordt nu wel
heel groot. Alle stoelen zijn bezet. De zaal loopt bijna
over. Maar wat veel mooie lampions! Ok, dan geen
knusse kring. Plan B.

Ik ben er nog een beetje doof van. Het verhaal over
St. Maarten hoort er natuurlijk ook bij. Gelukkig wil
mijn oudste dochter Sil helpen. “St. Maarten was een
soldaat voor het leger van de keizer was. Samen met
zijn mannen was hij onderweg naar een stad. Het was
koud en guur. Vlak voor de poort kwamen ze een oude
man in lompen tegen. St. Maarten wilde hem graag
zijn mantel geven, maar zonder mantel kwam hij de
stad niet in. Hij pakte zijn zwaard en kliefde zijn mantel
in twee. Een helft voor de oude man. De andere helft
wierp hij over zijn schouders. Ook gaf hij de man wat
geld voor eten.”
Het verhaal is verteld. De kinderen worden al wat
rumoeriger. Het is tijd om te gaan!
Dank jullie wel allemaal, ik heb genoten van alle mooie
lampions, gretige snoeten en ondeugende blikken.
Annemarie Bols

Eerst even iedereen voorstellen aan Rintje, want hij
blijkt voor velen een onbekende tekenfilmhond. Rintje
is een hondje met twee dikke vrienden: Tobias de tekkel
en Henriette met lang haar. Deze honden lopen ook St.
Maarten, en verzinnen de gekste liedjes. De kinderen in
de zaal doen het eerst even voor. Eerst zacht en daarna
zo hard als maar kan.

Breakingnieuws: Kwik kwek en kwak in de wijkkrant
De wijk is cool !!!!!!!!!!!!
Het sneeuwballen gevecht in de
Megenstraat was heel leuk. En
jachtseizoen en tafelen is leuk.
Het jachtseizoen doen we met
Viggo Floris Ruben Julian Julian
Sam.
Het voetballen in de wijk is ook
super gaaf.
Maar op het veld was het 4 januari
wel 5 cm water dat was jammer.
Happy new year
Groetjes Kwik Kwek en Kwak
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Duurzame Donderdag in januari:
Klimaatadaptatie
Wateroverlast, de Molenbeek en de Wasserij
In de reeks van Duurzame Donderdag bij de Nivon
starten we in het nieuwe jaar met het thema
klimaatadaptatie. Een avond voor leden van de Nivon
en wijkbewoners. Het veranderende klimaat zorgt
ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we
te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien
leiden tot schade door wateroverlast en extreme
warmte leidt tot vermindering van comfort en brengt
gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het tijd
om in actie te komen en de stad weerbaar te maken,
oftewel: klimaatbestendig.
Op donderdag 25 januari komt Daphne van der Wal
van Arnhem Klimaatbestendig ons vertellen hoe we dit
gezamenlijk kunnen doen. In Molenbeke probeert Bert
Roete de Molenbeek weer bovengronds te halen, om
de wijk te beschermen tegen water wat van de hoger
gelegen gebieden komt.
Dat vroeger het water van de andere kant kwam, horen
we van Anneke Bouhuijs. Als voormalig bewoonster
van de Wasserij, waar de Nivon gevestigd is, vertelt zij
ook over de geschiedenis van dit industriële pand.

Rondleiding Eusebiuskerk
Op 17 november vorig jaar heeft mevr. Van de Griend,
naar aanleiding van het interview in de vorige
MOLENBEKER, een aantal Molenbekers een rondleiding
gegeven door haar ‘oude dame’; de Eusebiuskerk.
De Molenbekers zijn mee genomen naar het jaar 1000,
het praalgraf van Hertog van Gelre en kregen met veel
enthousiasme de verhalen te horen van St. Sasbout
en Maarten Goris. Aangezien het tegelijk met de
intocht van een andere goedheiligman was, zal mevr.
Van de Griend in het voorjaar nogmaals een rondleiding
verzorgen. Nadere informatie volgt. Rest ons nog mevr.
Van de Griend en Stichting Eusebiuskerk hartelijk te
danken voor de interessante middag.
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Tot slot laat kunstenaar Mads Leuverink zien dat
regenwater verrassend leuk kan zijn en nodigt u uit om
uw persoonlijke gedachten over regenwater te delen.
Kom allen kijken en luisteren op duurzame donderdag,
25 januari 2018 om 20:00 uur in het Nivon-gebouw
de Wasserij aan de Molenbeekstraat 26A in Arnhem.
De deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Tot dan!
Nivon – Netwerk van mensen voor cultuur en natuur

Samen maken we Molenbeke klimaatbestendig!
Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers
warmer en droger worden en dat we te maken krijgen
met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot
schade door wateroverlast en extreme warmte leidt
tot vermindering van comfort, van het functioneren
van mensen en brengt gezondheidsrisico’s met
zich mee.
Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de
heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten
verharding
aanwezig
waardoor
wateroverlast
ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens
droge periodes en hittestress tijdens warme dagen.
Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad

weerbaar te maken, oftewel: klimaatbestendig. Dit is
onder andere mogelijk door verharde oppervlaktes
af te koppelen van de riolering, hemelwater beter te
benutten en door het ontstenen en vergroenen van
verharde gebieden.
Want wie wil nu niet een mooiere en groenere wijk
met minder wateroverlast en kinderen die fijner buiten
spelen tussen vogels en vlinders? Of een tuin met
minder onderhoud? Arnhem Klimaatbestendig helpt
hier bij, kijk op: www.arnhemklimaatbestendig.nl.
Samen maken wij Molenbeke Klimaatbestendig!

molenbeke ijsbaan
Na de vorige editie van de Molenbeker kreeg ik een mailtje van
Anneke Bolder. Zij woont op dit moment in Angerenstein en
voorheen druk met de wijkvereniging daarvan.
Zij ging in de winter vaak schaatsen in het Sonsbeekpark
In een fotoboek vond ze nog een foto van Anneke
met haar zus op de ijsbaan in Molenbeke , met de
poortgebouwen
aan
de
Molenbeekstraat
op
de
achtergrond. Heeft u misschien in een vergeeld en vergeten
fotoboek ook nog een leuk kiekje van Molenbeke, stuur dan even
een berichtje naar secretaris@molenbeke.nl. Er zit vast een leuk
verhaal achter zo’n foto.
Peter Bakker

Als je de woorden weet
Al ruim 25 jaar woont Gèrina van der Gugten met
veel plezier in Molenbeke. Onlangs is er van haar
een roman verschenen over een zeer actueel
onderwerp: de gevolgen van seksueel misbruik.
Het is een autobiografische roman, met de titel: ‘Als je
de woorden weet’. Ondanks het zware onderwerp is

het geen zwaar boek. Het leest als een trein, zeggen
velen lezers.
Kijk voor een korte beschrijving van het boek of
een interview met Gèrina, wat is opgenomen in
Park Molenbeke, op nieuwedruk.nl/boek/als-je-dewoorden-weet.html
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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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