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De MOLENBEKER is de wijkkrant 
van Wijkvereniging Molenbeke. 
De MOLENBEKER wordt gratis 
huis-aan-huis verspreid in de 
wijk Molenbeke en verschijnt 
drie keer per jaar (januari, mei en 
september) in een oplage van 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 eerst volgende 
MOLENBEKER? Stuur deze dan op 
voor 23 september 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, Judith Degen 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

COLOFON
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Van de reactie
Trompet geschal op de voorkant van deze MOLENBEKER! Het is namelijk de 
vijfde editie! Een jubileum getal waar we even bij stilstaan. In de afgelopen 
vijf edities van de wijkkrant heb je kennis kunnen maken met acht Markante 
Molenbekers en vijf wijkgenoten die een niet alledaagse sport beoefenen. 
Verder hebben acht nieuwe wijkbewoners zich aan je voorgesteld. Heb je 
vijf keer kunnen kokkerellen met een nieuw recept van een buurvrouw/
man. Met één buurvrouw hebben we haar honderdste verjaardag gevierd 
en twee buurmannen hebben je laten meegenieten met iets waarvan zij zo 
genieten in Molenbeke. Kortom, je hebt weer veel Molenbekers een beetje 
beter leren kennen.

Uiteraard heb je ook van alles kunnen lezen over de wijk zelf. Over de 
historie van Villa Molenbeke en de Wasserij. Over het leven in Molenbeke 
tijdens de Tweede Wereld Oorlog lees je in deze editie. Iedere keer ook een 
verslag over wat er op dat moment speelt in de wijk en een impressie van 
de verschillende activiteiten die georganiseert worden. Waarbij we deze 
keer het wijkfeest Viva la Familga van 23 juni a.s. alvast even noemen. 

Naar aanleiding van De Molenbeker Draait Door (de algemene 
ledenvergadering van dit jaar) maken we een begin met het kijken 
en nadenken over de toekomst van de wijk. Hoe gaan we om met de 
wateroverlast wat veroorzaakt wordt door de klimaatsverandering? En 
hoe zorgen we dat de woningen en de wijk energieneutraal worden? De 
komende edities zullen we hierover in gesprek gaan met alle Molenbekers. 
We zijn nieuwsgierig naar de uitkomst.

Voor nu willen we alle Molenbekers die betrokken zijn of zijn geweest met 
de inhoud van één of meerder MOLENBEKERs hartelijk bedanken voor hun 
inzet en toewijding. Ook jou als lezer willen we danken voor je interesse. De 
MOLENBEKER is er vóór en dóór Molenbekers, dus schroom niet om ook 
jouw verhaal, markante buurman/vrouw, recept, sport of wat dan ook met 
ons te delen via redactie@molenbeke.nl. We zijn namelijk altijd op zoek naar 
wat er leeft in de wijk.

De redactie MOLENBEKER



Na 6 dagen strenge vorst was het alweer 4 
jaar geleden dat onze Molenbeke vijver weer 
voorzien was van een dikke laag ijs. Na wat 
herstelwerkzaamheden werden op donderdag  
1 maart de eerste schaatsen aangetrokken en 
rondjes op de vijver gereden.

Het weer was koud, erg koud. Een harde wind maakte 
het niet prettig om op het ijs te staan maar vele 
kinderen en een enkele volwasene trotseerden de kou 
en schaatsten door tot de schemering inviel. 

Op vrijdag waren een hoop ouders al vroeg vrij 
en spontaan ontpopte de eerste koek en zopie 
tent aan de overkant van de vijver. De vuurkorf 
werd aangestoken, de glühwijn opgewarmd en 
langzaam stoomde de kade vol. Iedereen had het 
erg naar zijn zin. Uiteindelijk konden we schaatsen 
tot zaterdagmiddag. Helaas maakte een heerlijk 
zonnetje het ijs te nat om te veilig te blijven schaatsen.  

 
Als de weersgoden ons gunstig gezind zijn dan volgend 
jaar weer?!?

Peter Bakker
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ice, ice baby!!! (Molenbeke on ice)

Ingrediënten (voor 20-30 rolletjes) 
• 100 g glasvermicelli
• 1 geraspte wortel 
• ½ krop ijsbergsla
• Pakje crabsticks (in reepjes uit elkaar getrokken)
• 75 g gescheurde muntbladeren
• 3 eetl gehakte koriander
• 30 kleine vellen rijstpapier
• ½ theelepel suiker
• 1 eetlepel thaise vissaus (optioneel)

Bereiding:
1.  Doe de glasvermicelli in een kom met kokend heet 

water en laat paar minuten weken. Giet af en knijp 
uit. Knip in kortere stukken.

2.  Snij de sla fijn en doe in mengkom met de suiker en 
thaise vissaus, de crabsticks, munt en koriander. 

3.  Maak een schone theedoek nat en leg die op een 
werkblad.

4.  Doe in een grote kom/bord (waar een vel rijstpapier 
plat in kan liggen) warm water. Dompel een vel 
rijstpapier een paar seconden onder in de kom 
warm water.  

Leg het vel daarna op de theedoek en laat even 
rusten . Het is klaar als het vel een beetje gaat 
rimpelen. 

5.  Leg een beetje van het mengsel in het midden van 
het vel. Rol het vel vervolgens strak om de vulling, 
waarbij je de zijkanten naar binnen vouwt. Herhaal 
per vel.

Serveer met zoete chilisaus.

Variaties:
Je kan de ingredienten vervangen met allerlei 
knapperige groenten zoals reepjes komkommer, 
tauge. Crabstick met bijvoorbeeld gare kip of garnalen.
Voor extra pittige rolletjes voeg een peppertje toe aan 
het mengsel.

RIJSTROLLETJES MET KRABSTICK EN MUNT

Heb je zelf een recept waarvan je denkt dat heel 
Molenbeke dat moet proeven stuur het dan aan 
recept@molenbeke.nl

Foto Bert Roete

Eet smakelijk! 
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Eind september 1944 vindt de 
slag om Arnhem plaats. Alle 
inwoners moeten de stad uit. 
Ook Molenbeke loopt leeg. Ad 
Groot, toen woonachtig aan 
de Schavemolenstraat, is een 
van de evacués. Hij (inmiddels 
overleden) schreef zijn 
ervaringen op over ‘de grote trek’ 
van zijn familie.

De slag om Arnhem begint op 
zondag 17 september 1944. Een 
week lang vallen bommen op 
de stad. Het centrum brandt. De 
geallieerden trekken aan het kortste 
eind, het noorden van Nederland 
zal nog meer dan een half jaar 
moeten wachten op de bevrijding.
Een week later, op zondag 24 
september, gaat het evacuatiebevel 
uit. De Duitse bezetter eist het 
vertrek van 150.000 mensen uit 
Arnhem en omringende plaatsen. 
Alle Molenbekers moeten 
vertrekken. De familie Groot 
(Schavenmolenstraat 39) gaat ook. 
Zoon Ad, hij is dan 20 jaar, schreef 
zijn herinneringen op in een 
persoonlijk document. Het is een 
relaas van dag tot dag, eindigend op 
7 juli 1945 als de familie terugkeert 
naar hun zwaar beschadigende 
woning. 

De eerste bommen vallen
Terug naar die dramatische 17 
september. Ad, zijn ouders en zusje 
Hennie (16) bezoeken de katholieke 
kerk aan de Hoflaan. Het luchtalarm 
gaat af. Niemand trekt zich er iets 
van aan. Tijdens de middagmaaltijd 
vallen de eerste bommen elders 
in de stad. ‘Plotseling ging het 
geronk over in gieren, gerammel 
en gedonder. We vlogen van tafel 
af de wc in die werd gepromoveerd 
tot schuilkelder. Het huis schudde, 
elk ogenblik dachten we dat 
het afgelopen was. We grepen 

elkaar vast en baden.’ Er breken 
angstaanjagende dagen aan. 
Niemand weet wat er precies aan 
de hand is. ‘In de avond stonden 
overal groepjes mensen. De een 
wist meer dan de ander. Soms 
vlogen ze uiteen als een granaat 
laag over kwam gieren. ’s Nachts 
hadden we een luguber gezicht op 
de stad, het was daar een vuurzee.’

Oh tergend noodlot
Op vrijdag 22 september is de 
strijd om de Rijnbrug zo goed als 
afgelopen. ‘Wij die dagen met angst 
en beven hadden gewacht op de 
bevrijding kregen te horen dat de 
Engelsen waren verslagen. Een stille 
hoop van vier jaren was vervlogen. 
Oh tergend noodlot!’
Op zondag 24 september volgt 

de officiële afkondiging van de 
evacuatie van Arnhem. De familie 
Groot vertrekt. ‘We moesten gaan. 
Och, het zou wel loslopen. Het was 
toch maar voor een paar dagen, 
hooguit een week. De moffen 
hadden zo beslist en we hadden ons 
erin te schikken, Het konijn werd 
geslacht en opgepeuzeld. Wijn 
kwam te voorschijn en vooroorlogse 
sigaren. Zo ging de avond voorbij. 
De laatste nacht in ons geliefde 
Arnhem brak aan. We voelden nu 
wat Arnhem voor ons betekende.’ 

Witte vlaggen
De dag erop verbergt de familie alle 
waardevolle spullen in de kelder. 
‘Samen met de buren, de familie Van 
der Zedde, begonnen we de grote 
trek die 9 maanden zou duren. We 
gingen de Willem van Guliklaan op. 
We konden onze fietsen nauwelijks 
in evenwicht houden. Zo bereikten 
we de Velperweg. 

Wat we daar zagen was verbluffend: 
een trekkende rij vluchtelingen met 
witte vlaggen. Wij gingen er ook 
tussen, de droeve tocht nam een 
aanvang.’ 

De twee families konden in eerste 
instantie bij bekenden in De 
Steeg terecht. Daar verblijven ze 
maandenlang. Begin januari 1945 
trekt de groep verder naar Lobith 
en in februari naar Zelhem in de 
Achterhoek. 
Op 12 april wordt Arnhem bevrijd. 

‘Het huis schudde, we dachten dat het afgelopen was

Evacuerende burgers op de Beethovenlaan in Arnhem,  
sept-okt 1944 (Foto P.J. de Booys, Gelders Archief)

Tekeningen Ad Groot
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‘Van terugkeer naar ons huis was 
nog geen sprake. In de stad werd 
nog gevochten en de burgemeester 
verbood het binnentreden. De 
chaos die er heerste was te groot 
om daar zomaar ineens 90.000 
mensen toe te laten. De terugkeer 
zou wijk voor wijk geschieden.’

Afgebrokkelde toren
Op 18 juni gaat Ad Groot de familie 
vooruit, hij wil kijken wat er van 
Arnhem en van de eigen woning 
is overgebleven. Via een slimme 
truc krijgt hij een vergunning om 
de stad te bezoeken. Met een 
neef rijdt Ad op een motor naar 
Arnhem. ‘We wisten niet wat we 
zagen toen we de stad binnen 
reden. De afgebrokkelde toren 
van de Eusebiuskerk stond als een 
symbool van vernieling tussen het 

puin. In onze eigen straat lagen de 
resten van rupsbanden van tanks. 
Het zonnescherm van ons huis hing 
als een dichtgeslagen ooglid van 
een bokser troosteloos omlaag.’

De schade aan het huis blijkt 
groot. ‘Binnen was het een grote 
rotbende. Overal ligt puin en glas. 
Een vreselijke stank steeg uit de 
kelder op. Stuk geschoten plafonds, 
losgebroken deuren. Aan de 
voorkant van het huis was geen ruit 
meer heel.’ 

Terug naar Molenbeke
Op 7 juli keert de familie Groot 
definitief terug. Per vrachtwauto 
wordt de terugtocht aanvaard. 
‘Het hele handeltje werd nogmaals 
opgeladen, een hoop geleende en 
gekregen spullen completeerden de 
voorraad zodat we thuis tenminste 
een begin konden maken.’ Ook veel 
andere Molenbekers keren terug 
naar huis. 

Het leven in die eerste maanden 
is primitief. De schade wordt stap 
voor stap hersteld. ‘Op de vraag aan 
buren of ze liever zouden teruggaan 
naar hun evacuatieoord, kreeg ik 
altijd vastberaden ‘nooit!’ te horen. 
Liever leefden we wat bekrompen 
op onszelf.’

Aart van Cooten

Zeg, weet je nog van toen ...??? Verslag over evacuatie-
periode 1944-1945. Auteur: Ad P Groot (1922-2015). 
Ad werd in 1922 geboren en woonde van jongs af aan 
met zijn ouders en zus aan de Schavenmolenstraat 39 in 
Molenbeke. Daarna heeft hij tot zijn overlijden in 2015 
op nummer 45 gewoond. Een leven lang Moenbeke dus.

Hij was dus 18 jaar toen de oorlog uitbrak. Na de Slag 
om Arnhem moest het gezin hun geliefde Molenbeke 
noodgedwongen verlaten. Ad hield een dagboek bij van 
de Slag om Arnhem en de evacuatieperiode daarna. Het 
dagboek beschrijft de periode van 17 september 1944 – de 
eerste dag van de Slag om Arnhem – tot 7 juli 1945, de dag 
waarop de familie Groot terugkeerde in hun gehavende 
huis. Het document beschrijft de barre tocht die de familie 
moest doorstaan tijdens de evacuatie. Vooral aan het 
eind bevat het mooie details over Molenbeke zoals ze het 
aantroffen bij terugkeer. Het dagboek is prachtig uitgetypt 
door Ad en voorzien van kleine tekeningen. Het is op een 
prettige, leesbare manier geschreven.

Ad heeft het dagboek altijd verborgen gehouden. In de 
week van zijn overlijden in november 2015 kwam het 
tevoorschijn. Zoon Richard en diens vrouw Astrid(die 
nog steeds op nummer 45 woont)deelden het document 
met buurman Jurgen Immink. Zo is het bij een aantal 

Molenbekers terecht gekomen om uiteindelijk in handen 
te komen van een bibliothecaris van de Gelderland 
Bibliotheek in Rozet (onderdeel van bibliotheek Arnhem). 
De Gelderland Bibliotheek heeft een groot aantal 
historische documenten van de periode rondom Market 
Garden. Men was zeer geïnteresseerd in dit prachtig 
geschreven dagboek. De zoon en schoondochter van 
Ad hebben het originele dagboek uiteindelijk aan de 
Gelderland Bibliotheek geschonken. 

In 2016 vormde het dagboek één van de bijzondere stukken 
in een tentoonstelling over de evacuatie van Arnhem in 
september 1944. Het originele dagboek ligt in de kluis van 
het erfgoedcentrum Rozet. Geïnteresseerden kunnen een 
kopie van het dagboek lezen/lenen. 

Maud van Dijk-Raatgerink

Persoonlijk relaas over de evacuatie van Arnhem

Foto Maud van Dijk-Raatgerink



Hans Klijntjes is vast niet de enige in de wijk. Toch 
bijzonder, zijn hele leven woont hij al in Molenbeke. 
Een rasechte Molenbeker dus. Hij corrigeert, het is een 
detail, maar hij wil wel graag vermeld zien dat er een 
tussenpauze in zijn leven was dat hij elders in Arnhem 
woonde. In de Pontanuslaan, bij park Sonsbeek. En 
dat was echt geen drama, integendeel. Vier jaar was 
genoeg, met zijn zwangere vrouw Marian, keerde hij 
alras terug naar zijn geboortegrond tussen het spoor 
en de Velperweg.

Hans is geboren aan de Adolf van Nieuwenaarlaan, op 
nummer 18 om precies te zijn. Vanaf 1991 woont hij op 
Megenstraat 41. Zwanger en wel gingen hij en Marian in 
dat jaar op zoek naar een koopwoning. 
Hij geeft toe, ze hebben op meer plekken in de stad 
gekeken. Een woning uit de jaren dertig, ja, dat stond 
wel bovenaan hun lijstje, maar die zijn ook op andere 
plekken in Arnhem te vinden. 

Pianoles
Toch toevallig dat hij weer in Molenbeke terechtkwam. 
Het was Bert Roetert – ja die van onder andere Coberco 
en Vitesse – die meldde dat zijn huis te koop kwam. 
“Ik kende Bert en ook zijn woning, want ik had vroeger 
jarenlang pianoles van hem gehad. Een keer per week, 
hier in deze woonkamer. 

Markante molenbeker: Wijkburgemeester Hans Klijntjes

We hoefden er niet lang over na te denken. Mooi huis, 
brede straat, prima plek. Terug naar Molenbeke, er was 
niets dat ons tegenhield. Integendeel, ik had hier een 
prima jeugd gehad.”

Fikkie stoken
Tja, zijn jeugd in Molenbeke, hij vertelt er smakelijke 
verhalen over. Met zijn vriendjes was hij vaak op de 
spoordijk te vinden. Fikkie stoken en dan wegrennen. 
Want de spoorman die verderop in een van de twee 
spoorwoningen woonde, kwam eraan. Met zijn hond 
en die blafte angstaanjagend. 
Op de plek waar nu de tennishal staat, was Hans ook 
vaak te vinden. Het was toen een braakliggend terrein. 
Er gebeurde dingen die in dit blad beter niet vermeld 
kunnen worden. De politie kwam af en toe kijken. Maar 
dan was de jonge Hans alweer verdwenen in een van 
de achterpaden van de wijk.

Leuke gastjes
Hij kijkt de straat in, er loopt een groepje jongens. 
“Leuke gastjes, helemaal niks mis mee, maar ze zijn 
wel erg braaf. Ik zie ze nooit op de spoordijk. Wel net 
zoals wij vroeger trappen ze een balletje tegen het 
elektriciteitshuisje in het park. Maar wij zaten vroeger 
na afloop boven op het dak van dat huisje. Zie ik deze 
jongens nooit doen.”

Eigenlijk is er in Molenbeke in de afgelopen decennia 
niet veel veranderd, zegt Hans. Okee, de parkeerdruk is 
toegenomen, er wordt op Koningsdag minder gevlagd 
en je ziet nu wijkbewoners met een glas wijn in hun 
voortuin zitten. “Dat kon vroeger echt niet. Met bier en 
wijn voor je huis van de zon genieten? 
Werd je op aangekeken. Dat was iets voor Klarendal, 
niet voor Molenbeke.”

In de Adolf van Nieuwenaarlaan geboren en getogen, nu wonend in de Megenstraat. Hans Klijntjes is een 
rasechte Molenbeker. In gesprek met Hans over zijn baldadige jeugd, de vriendenclub Megenstraat-Zuid 
en de sociale samenhang in de wijk.

‘Leuke gastjes, maar 
ze zijn tegenwoordig 

wel erg braaf’
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Markante molenbeker: Wijkburgemeester Hans Klijntjes

Samen barbecuen
Meer is hetzelfde gebleven. 
“Dan heb ik het over de sociale 
samenhang in de wijk. Je ziet steeds 
weer nieuwe groepen ontstaan die 
op elkaars verjaardag komen, samen 
barbecuen, hardlopen en fietsen.  

Toen onze dochters jong waren, 
hadden wij hier ook zo’n groep. 
We noemden onszelf Megenstraat 
Zuid. Als je kleine kinderen hebt, 
zoek je je vertier rondom huis. Is 
van alle tijden, hier vind je makkelijk 
aansluiting.”

Georganiseerde structuur
Dan noemt hij een verschil met 
zijn eigen jeugd. In de jaren 
tachtig en negentig van de 

vorige eeuw zijn wijkbewoners 
zich gaan organiseren. Er kwam 
een wijkvereniging, activiteiten 
commissie, werkgroep milieu. “Er 
ontstond een georganiseerde 
sociale structuur. Bewoners gingen 
zich verantwoordelijk voelen voor 

het wel en wee in de wijk. Vaders 
en moeders knappen de speeltuin 
op, organiseren aan het begin van 
de grote vakantie de Molenbeke 
camping en ik zie ze het ijs vegen. 
Denk maar niet dat mijn vader dat 
vroeger deed. Laat staan dat hij 
rubberen tegels onder een klimrek 
legde om te voorkomen dat zijn 
zoons een schaafwond opliepen. 
Deed ie echt niet!”

Meer grond om huis
Nooit gedacht om te verhuizen? 
Hij en Marian kijken af en toe rond, 
maar ze zijn kritisch. De meiden 
zijn al lang uit huis, er staan kamers 
leeg, wat meer grond om huis 
zou leuk zijn. Hans: “Laat ik het zo 
zeggen, voor onze leefomgeving 
geven we nu een 8,5 en als we 
verhuizen willen we minstens naar 
een 9. Kortom, ik zie ons hier nog 
wel een tijdje wonen.” 

Aart van Cooten

‘Met wijn in de voortuin? 
Dat kon vroeger echt niet!

Hans was tot 2001 eigenaar van de modezaak Busch in de Vijzelstraat. Hij 
volgde zijn vader op die de zaak weer van zijn vader overnam. “Stoppen 
met het familiebedrijf was een moeilijke beslissing. Het ging tenslotte om 
een winkel die al generaties in de familielijn werd doorgegeven. Maar het 
was niet echt mijn ding. Ik betrapte mezelf steeds vaker op de gedachte: is 
dit wat ik mijn verdere leven 70 uur per week wil doen? Nee dus. Mijn vader 
heeft me daar nooit op aangekeken, ook al had hij het misschien anders 
gewild.”

Hans werkt inmiddels al vele jaren op het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. 
Nu is hij coördinator van een team bij NS International dat internationale 
groepsreizen verkoopt. Ook wordt hij ingezet als coach op meerdere plekken 
binnen de NS.

Hans (55) is getrouwd met Marian Westerdijk (56). Ze hebben twee dochters 
Iris (26) en Simone (23). Hans is buiten zijn werk onder meer actief in het 
dweilorkest De Blaaspoeperij. Het orkest is al vele jaren aanwezig bij de 
inkomst van Sinterklaas in Molenbeke. Hans is een actieve Molenbeker. Hij 
deed mee aan de organisatie van onder meer Molenbeke in Concert, het 
Bierfest en verschillende wijkfeesten. 

7Foto’s Gerard Scheurs
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Voor meer informatie, ons videoportret en 
referenties van nabestaanden, zie 
www.jurgentheunissenuitvaartzorg.nl 

24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

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

Nijmegen
024 - 22 101 22

Wij verzorgen de uitvaart 
voor iedereen:
met en zonder verzekering.

‘s-Hertogenbosch
073 - 22 100 82

Wageningen
0317 - 703 017

Arnhem
026 - 84 83 148

Regio’s

Op zaterdag 16 juni van 12.00 tot 17.00 uur kunt u 
schilderijen bewonderen op verschillende lokaties 
in Molenbeke. De 3 kunstenaars die u graag 
ontvangen zijn: Truus Borsje, Gèrina van der Gugten 
en Door Rijlaarsdam. 

Kijken alleen is al leuk, maar als u iets moois voor aan 
de muur vindt, zou dat 
helemaal geweldig 
zijn. De start en info is 
bij Door Rijlaarsdam, 
adres Boudewijn van 
Roonstraat 26.
 
P.S. Hebt u zich als 
kunstenaar vergeten 
op te geven, laat het 
weten via de redactie, u 
bent van harte welkom. 
Graag tot ziens!

Door Rijlaarsdam

Woont u in regio Arnhem, Velp, Oosterbeek of 
Rheden en vindt u de vrijeschool in Arnhem Zuid 
‘een brug te ver’? Vanaf aankomend schooljaar 
kunt u in het centrum van Arnhem terecht voor 
deze mooie en unieke vorm van onderwijs!

In het schooljaar 2018-2019 start de Parcivalschool met 
een dependance in de Brugstraat 6 in het centrum van 
Arnhem. Het gebouw ligt op zo’n 500 meter van park 
Sonsbeek. Ook park Zypendaal is dichtbij. Dit biedt veel 
mogelijkheden voor buitenactiviteiten. 

Er wordt gestart met twee combinatiegroepen 1/2 
(kleuterklassen) en een combinatiegroep 3/4. Ook 
wordt op deze locatie kinderopvang (vanaf 2 jaar) en 
naschoolse opvang (BSO) gerealiseerd. 

Wilt u meer informatie over het vrijeschoolonderwijs 
en de Parcivalschool (Noord), kom dan naar 
de informatieochtend en kijk op de website 
parcivalschool.nl voor meer info en lees meer over het 
vrijeschoolonderwijs, op kiezenvoordevrijeschool.nl

KUNST KIJKEN parcivalschool noord
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Als groep in Molenbeke, die al vele jaren met elkaar 
bridget hadden we al lang het idee of we niet eens 
een Bridgedrive in Molenbeke moesten organiseren. 
We hebben afgelopen jaar de stoute schoenen 
aangetrokken. Een stukje in de Molenbeker leverde 
tot onze vreugde veel reacties op. Zo’n kleine twintig 
mensen gaf aan belangstelling te hebben. Niet iedereen 
kon op 27 januari, maar we kregen wel het nadrukkelijke 
verzoek om het niet bij één keer te laten. Het werde een 
gezellige middag en onder het genot van een drankje 
en een hapjes speelde ieder 18 spellen. Van beginner 
tot gevorderde, iedereen kwam aan zijn trekken. En er 
was natuurlijk een prachtige prijs voor het winnende 
(gelegenheids)team van Marijke Kaaijk en Gérina van 
der Gugten. Zij kregen een Italiaans wijnpakket.

Een groot aantal deelnemers wist niet van elkaar dat 
zij ook bridgeden. Hierdoor zijn na deze bridgedrive 
contacten ontstaan, waardoor er in Molenbeke nu al 
vaker wordt gebridged, in verschillende groepen.

Kortom: Het was een gezellige middag voor en door 
bridgende Molenbekers waarbij nieuwe contacten zijn 
gelegd. Goed voor de samenhang in de wijk en zeker 
voor herhaling vatbaar! We weten nog niet met welke 
frequentie, maar jaarlijks zeker en wellicht wat vaker.

Namens Bridgeclub GAMBA, Eric Leroi

Bridgedrive

We genieten wat af in Molenbeke!
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? Ralph Besseling, 48 jaar, opgegroeid in Doesburg, woont 
vanaf 1999 in Arnhem. Eerst in de St. Peterlaan en vanaf 2007 in de Schavenmolenstraat. 

‘Ik speel gitaar vanaf mijn 10e. Ik heb 3 jaar les gehad, 
klassiek. Maar uiteindelijk vond ik dat saai. Ik wilde 
rockmuziek spelen. Mijn helden waren de rockgitaristen 
uit de jaren 80, zoals Michael Schenker, Joe Satriani 
of Adje Vandenberg. Door met platen mee te spelen 
en gitaarsolo’s noot voor noot uit te zoeken heb ik 
mezelf het genre eigen gemaakt.’ Ralph’s eerste band 
was ResQ, opgericht in 1983 samen met zijn broer en 
twee vrienden, was hij wereldberoemd in Doesburg. 
‘Onze muziek noemden we ‘Kleirock’. We speelden 
covers maar ook eigen werk. Rond 1990 zijn we er mee 
gestopt. Daarna heb ik in verschillende andere bands 
gespeeld: Missin’ Link, Junkfood, Dealer, Redford. Met 
Redford speelde ik gemiddeld twee keer per maand 
door het hele land en ook regelmatig in Duitsland. We 
werden veel gevraagd voor motortreffen. Dat ging er 
soms ruig aan toe, maar was altijd erg gezellig.’ 
Pas geleden heeft Ralph in zijn huis een eigen 
oefenruimte gemaakt. Daar hangen zijn gitaren en 
oefent zijn zoon Teun op het drumstel. ‘Mijn favoriete 
gitaar is de Gibson Les Paul. Vooral in combinatie met 
mijn Marshall 50 Watt buizenbak. Zowel de Gibson als 
de Marshall gebruik ik al 30 jaar. De Gibson is 2 jaar 

geleden omgevallen 
waarna de hals 
gebroken was. 
Dat deed wel pijn. 
Gelukkig kon ik hem 
laten repareren.’

Op dit moment 
speelt Ralph in de 
Arnhemse band 
Tinnef. Ze spelen een 
mix van folk, country 
& western, bluegrass, 
rockabilly, blues en 
een beetje rock. 
Tinnef is te volgen 
op facebook.com/
klinktalstinnef. 
Gerard Scheers

Ben jij ook een Molenbeker met een passie die daar 
enorm van kan genieten, of ken je er een? Stuur een 
berichtje naar gerard.scheers@zonnet.nl

Foto Gerard Scheers

Foto Gerard Scheers
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Molenbeke activiteitenagenda 2018

1 en 2 juni   Open-dakenweekend –  

bekijk een voorbeelddak

Jaarfeest - zaterdag 23 juni 2018

Camping Molenbeke - 6 juli 2018

Sportdag - 
zondag 23 of 30 september 2018,

 (afhankelijk van Vitesse)

St. Maarten - zondag 11 november 2018

Sinterklaas - zondag 25 november 2018

Namens alle medewerker van Molenbeke 

wijkvereniging wensen we iedereen een hele 

fijne zomervakantie!

Tot in september!!!

- PARK MOLENBEKE -

Gelato
Vino

Pizza 
maken

Limocello

Antipasti 
Musica

Atmosfera

vanaf 16:00 uur

23 juni 2018

www.molenbeke.nl

NOTEER IN JE AGENDA!

Pasta
MEER INFORMATIE OVER AANMELDEN, KOSTEN 

ETC. VOLGT VIA FACEBOOK, WEBSITE EN MAIL
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Peter Bakker

Naam: Peter Bakker
Adres: Megenstraat
Sport: Inlinehockey

Inline hockey..is dat wat ik denk dat 
het is?
“Ik denk het wel, het is (ijs)hockey 
op inline skates. Als 12-jarige ben 
ik ooit begonnen met rolhockey, 
op rolschaatsen. Op den duur ben 
ik overgestapt op inline hockey. 
Dit heb ik jaren gespeeld, in regio 
Amsterdam. Al snel speelde ik 
internationale wedstrijden; ik ben 
zelfs tot de voorselectie gekomen 
van het nationale team. Helaas was 
er destijds een coach die alleen 
ijshockey-ers selecteerde (die in de 
zomer dan inline hockey speelden, 
red.), anders had ik waarschijnlijk 
wel het nationale team gehaald”.

“Al met al ben ik nu ongeveer 30 
jaar actief in deze sport. Vroeger 
trainde ik 3/4 keer per week, was 
ik jeugdtrainer en ook actief in de 
bond. Zo heb ik bijvoorbeeld een 
scheidsrechterscursus ontwikkeld 
en internationale wedstrijden 
gefloten. Daarnaast ben ik betrokken 
geweest bij produktontwikkeling 
vanuit de bond. 

De sport was in die tijd(jaren 90) 
echt booming en lifte mee op de 
inline skate hype. Daarom werden er 
steeds meer specifieke materialen 
ontwikkeld voor het inline hockey, 
waar voorheen veelal zaken werden 
overgenomen vanuit het ijshockey”. 

Kun je daar iets meer over vertellen, 
wat heb je nodig voor inline hockey?
“ Er zijn speciale inline hockey -
skates. Je staat iets meer naar 
voren op de schoen en de wielen 
staan dichter bij elkaar dan bij 
reguliere skates. Het tenue is goed 
geventileerd (aangezien je het 
ook in de zomermaanden speelt) 
en duurzaam (aangezien je op 
asfalt speelt). Tegenwoordig maak 
je gebruik van een composieten 
stick, vroeger werd hout gebruikt.  
Je speelt het spel met een bal of een 
puck.
  
Die bal is overigens apart ontwikkeld 
en wordt internationaal
toegepast. Voorheen hadden landen 
hun eigen bal, die niet voor alle 
omstandigheden geschikt was. In 
Zwitserland speelde je bijvoorbeeld 
op hoogte en klapte sommige 
ballen uit elkaar. De huidige bal 
is gemaakt van harde kunstof, 
slijtvast en voor verschilende 
omstandigheden geschikt”.  

Hoe ziet het veld eruit en wat zijn de 
regels?
“Het veld is 20 x 40 meter (vergelijk
ijshockey: 30 x 60) en je speelt 4 
tegen 4 (ijshockey: 5 tegen 5). Soms 
speel je weleens wedstrijden in een 
sporthal; omdat het veld dan kleiner 
is speelt je 3 tegen 3. Om het veld 
heen staat een boarding. Vroeger 
verschilden de regels tussen 
landen, inmiddels zijn alle regels 
internationaal overal hetzelfde. Zo is 
er bijvoorbeeld geen body contact 
meer toegestaanbij de veteranen”. 
Peter heeft een hoop meegemaakt 
in die tijd en vertelt ondermeer over 
een toernooi waarbij ze moesten 
slapen in een atoomschuilkelder: ”3 
bedden boven elkaar, dan moest je 
niet claustrofobisch zijn”. 

Waar kan ik terecht als ik dit ook wil 
gaan doen? 
“Helaas zijn er in Nederland nog 
maar een paar 100 inline hockeyers, 
merendeel mensen die al lang actief 
zijn in de sport. Er zijn nog ca 7 clubs; 
de dichtbijzijnde voor Arnhemmers 
zit in Utrecht. Hier hebben ze goede 
faciliteiten, zowel een buiten als 
binnenbaan. Van origine zitten 
de meeste clubs in het Zuiden en 
Westen. We zoeken elkaar nog met 
enige regelmaat op via Facebook. 

Annemiek Roest
Foto Gerard Scheers
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David: “We woonden daar erg fijn, maar we hadden in 
Lombok een te kleine woning. Toen we op zoek gingen 
naar een grotere woning, ontdekten we dit huis in de 
Concertbuurt en waren we verkocht. Dit is een ideale 
omgeving voor kinderen. Het is fijn dat ze lekker op het 
speelveld kunnen spelen zonder dat je bang hoeft te 
zijn voor verkeer. Toen we eind 2016 verhuisden, waren 
zij hier binnen een paar weken helemaal thuis.”

Duurzaamheid
Ook al woont David al een 
tijdje in Molenbeke; hij is 
nog altijd bezig met het 
verbeteren van zijn woning. 
Vooral op het gebied van 
duurzaamheid. 
David: “Toen we ons 
huis kochten, was het al 
helemaal geïsoleerd, en dat 
is natuurlijk stap 1. De beste 
energie is de energie die je 

niet verbruikt. Vorige week heb ik tien zonnepanelen 
op het dak geïnstalleerd. Dat is voldoende voor de 
stroomvoorziening hier in huis. Later komt er op het 
dak aan de voorkant nog een zonneboiler om warm 
water op te wekken.”

Het mag duidelijk zijn: duurzaam leven is belangrijk 
voor David Willemsen. Niet zo verwonderlijk als je 
zijn achtergrond kent. Tussen 2010 en 2014 was hij 
fractievoorzitter in de gemeenteraad voor GroenLinks. 
David: “Dat was heel erg leuk om te doen, maar politiek 
is een kwestie van vergezichten. Ik kies nu voor het 
doen van projecten die af en klaar moeten zijn.”

Na zijn politieke carrière ging David aan de slag bij Rijn 
en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), een organisatie 
die zich in Arnhem en omgeving bezighoudt met 
duurzame energie en energiebesparing. 

REIJE is een van de initiatiefnemers van Windpark 
Koningspleij. Tussen de Sacharovbrug en de brug bij 
Westervoort worden komend jaar vier windmolens 
gebouwd. De gemeenteraad ging vorig jaar unaniem 
akkoord met de komst van het windpark. 

Inhaalslag
En die windmolens zijn volgens David hard nodig: “Met 
alleen zonnepanelen redden we het niet. We moeten 
op het gebied van duurzame energie echt een enorme 
inhaalslag maken. Arnhem heeft de ambitie om in 
2020 veertien procent van de energie duurzaam op te 
wekken. Op dit moment is dat 5 procent.”

Drie van de vier windmolens die in Arnhem gebouwd 
worden, worden lokaal gefinancierd. Dat wil zeggen dat 
iedereen die voor 250 euro één of meerdere aandelen 
koopt, voor een klein stukje eigenaar wordt van een 
windmolen. David: “Dat heeft meerdere voordelen. 
Allereerst is investeren in windaandelen lucratief. Het 
rendement van de windmolens is gegarandeerd zes 
procent per jaar, bovenop je inleggeld voor een periode 
van 20 jaar.”

Grappend: “Ik heb een aantal windaandelen voor mijn 
kinderen gekocht. Kan ik later hun studie betalen.”
Een andere goede reden om te investeren in windenergie 
is volgens David het vergroten van draagvlak. 
“Door met honderden mensen tegelijk windaandelen 

Met een kwart windmolen, kun je heel Molenbeke 
van stroom voorzien”
Samen met zijn gezin woont David Willemsen alweer anderhalf jaar in Molenbeke. Hij maakte samen met 
echtgenote Noa (40) en hun kinderen Eden (9) en Nadav (6) de overstap van Lombok naar Molenbeke.
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We spreken Daniël Breuer die enthousiast verteld 
over de wijze waarop hij en zijn vrouw Alexandra voor 
Molenbeke hebben gekozen. “We woonden hiervoor 
in de Spijkerbuurt maar wandelden regelmatig 
door Molenbeke. We werden dan getroffen door 
de gezelligheid in de wijk. Deze woning vonden we 
architectonisch niet heel bijzonder, de sfeer echter wel.” 

Daniël herinnert zich de dag dat de 11 pallets werden 
bezorgd nog goed. Hij vertelt: “later op de dag werden nog 
2 pallets geleverd en waar moesten we al dat materiaal 
laten?“ We blijken te spreken met een architect en een 
bouwkundige die vanuit vaktechnische interesse maar 
ook voor hun eigen woongenot hun nieuwe huis van 
energielabel E naar energielabel A hebben gebracht. Vol 
overtuiging vertelt Daniël: “we hebben nagedacht over 
vragen als: hoe verminderen we ons energieverbruik, 
welke bouwkundige maatregelen kunnen we nemen en 
welke installaties zijn energiezuinig/energieneutraal?” 
De vorige bewoners hadden al isolatieglas 
aangebracht. De 13 pallets met isolatiemateriaal 
zijn gebruikt om het dak van binnenuit te isoleren. 

Daarnaast zijn de buitenmuren na-geïsoleerd en 
is beneden een betonvloer gestort met isolatie en 
vloerverwarmers. Er zijn convectoren toegepast die op 
lage temperaturen kunnen werken. De CV-ketel van de 
familie Breuer draait op 40 graden terwijl dit normaal 
meestal 70 graden is. Hun woning is qua isolatie nu 
vergelijkbaar met een nieuwbouwwoning. Het voelt er 
binnen inderdaad behaaglijk warm. Wens van de familie 
is nog om zonnepanelen op het dak te plaatsen. 
Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat het effect 
op hun energierekening is. Daniël verwacht dat hun 
energierekening beduidend lager zal uitvallen. Hij gaat 
navraag doen bij de vorige bewoners om de huidige 
energierekening te kunnen vergelijken met de oude 
energierekening. 

Duurzaamheid was ook een belangrijk thema tijdens 
de Algemene Leden Vergadering op 15 maart. Mochten 
mensen geïnteresseerd zijn om hun woning eveneens 
energiezuiniger te maken, stuur dan een mailtje naar 
groen@molenbeke.nl
Judith Degen

Duurzame woning aan de Megenstraat 34
Op 5 oktober afgelopen was er veel te zien in de Megenstraat: een grote vrachtwagen kwam 11 pallets 
isolatiemateriaal afleveren. Voor wie was dat bedoeld? Daar wilden we meer van weten en dus hebben we 
aangebeld bij nummer 34. 

te kopen laat je aan de politiek en aan de samenleving 
zien dat je het belangrijk vindt dat we met z’n allen 
overstappen op duurzame energie.”

De windmolens die volgend jaar in Arnhem komen, 
leveren voldoende energie voor meer dan 8.000 
huishoudens. 
David: “Als je het terugrekent heb je dus maar een kwart 
windmolen nodig om heel Molenbeke van stroom te 
voorzien.”

Ook in Molenbeke
Naast de komst van het windpark zou David graag zien 

dat er ook in Molenbeke meer duurzame energie wordt 
opgewekt. 
“Op de nieuwe hallen van de tennisclub kun je prima 
zonnepanelen leggen en je zou een zonnneveldje aan 
kunnen leggen bij de spoordriehoek aan de Vosdijk. Die 
grond wordt nu niet gebruikt. Een zonneveldje of een 
Ecovat (thermische energieopslag) daar zou een prima 
uitkomst zijn.” 

Meer informatie over windpark Koningspleij vind je op 
de website: windparkkoningspleij.nl.

Gerard Scheers

Foto’s Gerard Scheurs
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Afkoppelen: Samen maken we Molenbeke Klimaatbestendig
De vooroorlogse wijken van Arnhem zijn aangelegd 
met één rioolbuis. Bij regen wordt het water van 
wc’s en wasmachines (ook wel vuilwater genoemd) 
vermengd met regenwater. Dit regenwater is 
afkomstig van straat en trottoir maar ook van daken 
en terrassen van woningen.

Enkele jaren geleden is tijdens het project 
BuitenGewoonBeter (BGB) van de gemeente Arnhem 
een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dat betekent dat 
het vuile water in één buis gaat en het regenwater in een 
nieuwe andere buis. Dit regenwaterriool wordt afgevoerd 

naar de sloot langs het spoor in de Schavenmolenstraat. 
Vanuit daar wordt het water naar de Molenbeek gepompt, 
die het onder de spoordijk afvoert naar de Rijn. 
 
In Molenbeke zijn veel regenpijpen echter nog 
aangesloten op het vuilwaterriool. Schoon regenwater 
wordt zo onnodig gemengd met het vuile water, wat 
vervolgens gezuiverd moet worden. Door de regenpijp 
van de woning “af te zagen”, stroomt het regenwater naar 
de straat en in het regenwaterriool. Dit heet afkoppelen. 
Het vuilwaterriool wordt op deze wijze minder verdund, 
waardoor de zuivering efficiënter gaat. 

BUURTACTIE: Groene Daken Molenbeke
Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers 
warmer en droger worden en dat we te maken krijgen 
met steeds meer piekbuien. Piekbuien kunnen leiden 
tot veel schade, zoals in de zomer van 2014, waarbij half 
Molenbeke onderwater stond. Extreme warmte leidt 
tot vermindering van comfort en het functioneren van 
mensen of brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 

Ogenschijnlijk lijkt Molenbeke groen. Maar als je goed 
kijkt zijn grote delen van onze wijk verhard: straten, 
trottoirs, terrassen, daken van huizen en schuren. 
Deze grote verharde oppervlakken veroorzaken 
wateroverlast tijdens hevige regenval, verdroging 
tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme 
dagen. 

Daarom is het tijd om in actie te komen en de wijk 
weerbaar te maken tegen de verandering, oftewel: 
klimaatbestendig. Dit is mogelijk door verharde 
oppervlaktes af te koppelen van de riolering, 
hemelwater beter te benutten en door het ontstenen 
en vergroenen van verharde gebieden.

Dat laatste willen we doen door de buurtactie: Groene 
Daken Molenbeke. Een actie waarbij we gezamenlijk 
groene (schuur)daken gaan realiseren, met de 
mogelijkheid om vooraf een reeds aangelegd dak te 
bekijken, een gratis huisbezoek waarbij uw specifieke 
dak wordt bekeken en daarna gezamenlijke inkoop en 
realisatie van de groene (schuur)daken. Gezamenlijk 
inkopen levert een prijsvoordeel op en op de dag van 
realisatie helpen we elkaar met de aanleg. 

Hoewel een schuurdak vaak niet groot is, 
draagt het vergroenen ervan zeker bij aan het 

verminderen van de wateroverlast en hittestress, 
ook als het om enkele vierkante meters gaat. 
En zeker als er veel buurtbewoners mee doen.  

Een groen sedumdak is al te realiseren vanaf €42,50/m2. 
Dus: kom in actie, vergroen je schuurdak en maak je 
buren enthousiast mee te doen! Samen maken we 
Molenbeke klimaatbestendig!

Activiteiten: 
1 en 2 juni   Open-dakenweekend – bekijk een 

voorbeelddak
2 juni  Mogelijkheid tot een gratis huisbezoek 
Voor 18 juni Inschrijving 
29 juni   Levering sedumcasettes 
30 juni  Gezamenlijk aanleggen groene daken

Bekijk een voorbeelddak aan de Megenstraat 38 op 1 
juni van 19:30 tot 20:30 uur of op 2 juni van 11:00 tot 13:00 
uur. Gedurende deze momenten kunt u vrij inlopen, 
kunt u met uw vragen terecht bij de groene-daken-
specialist en krijgt u informatie over de verschillende 
mogelijkheden.

Nog vragen? Kom naar het open-dakenweekend of 
mail naar groen@molenbeke.nl

Bert Roete

‘Kom in actie, 
vergroen je schuurdak



 

Oproep Werkgroep 
Duurzaamheid
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Om de watergang in de Schavenmolenstraat schoon te houden moet je dus geen verontreinigd water met 
chemische (schoonmaak) middelen in de put gooien. Dat komt namelijk direct in de natuur.

Afkoppelen: Samen maken we Molenbeke Klimaatbestendig www.arnhemklimaatbestendig.nl  

Tijdens de Molenbeker Draait Door (ALV) 
is duurzaamheid ruimschoots aan de 
orde gekomen. De wijk moet groener om 
wateroverlast en hittestress tegen te gaan. 
Als individu kunnen we hierin niet zo veel 
bijdragen, maar als we onze krachten en 
ervaringen bundelen, dan kunnen we 
veel bereiken en blijft Molenbeke ook 
in de toekomst een prettige en goed 
leefbare wijk! Vergroenen van de wijk 
helpt hierbij enorm. Isoleren, aanschaffen 
van zonnepanelen en duurzame energie 
gebruiken is goed voor het klimaat in het 
algemeen. 

Denk jij groen, weet je alles over 
zonnepanelen of warmtepompen of vind 
je het gewoon leuk om na te denken over 
de toekomst van Molenbeke? Laat het 
weten via groen@molenbeke.nl en dan 
gaan we samen aan de slag om Molenbeke 
de duurzaamste wijk van Arnhem te maken

Voordelen van een 
groendak:
• Mooi en gezond
• Dempt geluid
• Koelt en isoleert
• Waterberging
• Fijnstof filtering
• Meer biodiversiteit
• Waarde verhoging
•  Verdubbeling levensduur 
dakbedekking

Modulair groen casette:
• Eenvoudig en flexibel
•  In een kwalitatief 

hoogwaardig kant-en-
klaar groen dakelement 
zitten alle lagen in één: 
drainage, substraat en 
sedumbeplanting.

•    Simpel tegen elkaar aan 
plaatsen en klaar is uw 
groendak

Bovendien is de kans kleiner dat bij hoosbuien, die door 
klimaatsverandering steeds vaker voorkomen, rioolwater over 
straat je kelder instroomt of dat rioolwater in de watergang in de 
Schavenmolenstraat terecht komt. Daardoor blijft het slootwater 
schoner en voorkom je stank en ongedierte. 

Nog niet afgekoppeld, maar wil je ook je bijdragen leveren? Loop 
voor inspiraties eens door de wijk en kijk hoe en of je buren zijn 
afgekoppeld. En dan (samen) aan de slag!
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NIEUWE BEWONERS STELLEN ZICH VOOR
Naam: Marloes, Jeroen en dochter Elza
Adres: Maarten Gorisstraat
Molenbeker sinds: Februari 2018

Woonhistorie?
Ze komen oorspronkelijk uit Twente en wonen 
sinds 2006 in Arnhem. Hun vorige huis was aan het 
Starinkplein en werd op den duur te klein. 

Waarom Molenbeke?
Het heeft een dorps gevoel, men kent elkaar. Voor Elza 
is het leuk dat er zoveel kinderen wonen. Verder wilden 
ze graag een ruim huis, met mogelijkheden om te 
verbouwen, en een tuin. 

Werk?
Jeroen werkt bij CCV (betaalautomaten en 
transactieverwerking) in Arnhem. Marloes werkt als 
Facilitair Projectleider bij Nationale Nederlanden. 
Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf, ‘Floor verrast’, 
waarmee ze maatwerk verrassingsuitjes organiseert. 

Sport?
Jeroen heeft lang aan squash gedaan en is nu 
voornemens om lid te worden van ALTB (tennis). Ook 
zou hij graag het snowboarden weer oppakken. 

Hobby’s en interesses?
Marloes is fan van koken en eten, Jeroen eet net zo lief 
een magnetronmaaltijd. Hij houdt van klussen (binnen 
en buiten). Verder heeft hij een motor, waarmee hij 
toertochten maakt door ondermeer Duitsland en 
België. Ook houdt hij van zijn “houthakkersweekenden” 
met vrienden. Marloes houdt van wandelvakanties; met 
de rugzak de vrije natuur in en kamperen onderweg. 

Tijdens hun huwelijksreis hebben ze rondgereisd met 
een busje in Nieuw-Zeeland; ze dromen ervan om ooit 
een eigen busje te kopen en weer op pad te gaan (als 
Elza wat groter is). 

Eerste indruk hier?
Heel goed! Ze hebben een kaartje in de bus gedaan bij 
buren voor een housewarming; de opkomst was goed: 
30 personen. Recent hebben ze de ALV bezocht. “Dit 
wijkje is serieus bezig”, dachten ze toen. 

Tot slot?
Ze voelen zich welkom hier en vinden het leuk om 
mensen te leren kennen. De deur staat open!

   

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 wijkfeest, Running Dinner,  
Sinterklaasfeest en activiteiten in de wijk met Pasen en Koningsdag. EN nog 
veel meer.
De hoogte van de bijdrage bepaal je natuurlijk zelf maar gemideld is het zo’n €27,50.
En met de QR-code hiernaast gaat het supermakkelijk en veilig. ‘Ouderwets’ 
overschrijven kan natuurlijk ook gewoon op rekeningnummer NL26INGB0003276600 
ten name van ‘Wijkvereniging Molenbeke’ te Arnhem. Hartelijk dank voor je bijdrage.
Rob Donders, penningmeester

vrijwillige bijdrage bewoners molenbeke

Foto’s Gerard Scheurs
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Naam: Inke en Floris
Adres: Hoornestraat
Molenbeker sinds: Januai 2018 

Woonhistorie?
Woonden eerst 700 meter verderop, in Plattenburg. Hij 
komt van oorsprong uit Arnhem, zij uit een dorpje in 
Brabant. 

Waarom Molenbeke?
Authentieke details, goed parkeren, auto voor de deur 
en lopend naar de stad. 

Werk?
Inke werkt in het ziekenhuis in Enschede, is reumatoloog 
in opleiding. Over iets meer dan jaar gaat ze verder met 
haar opleiding in Rijnstate. Floris is SAP consultant bij 
het Kadaster en werkt meestal in Apeldoorn.

Sport?
Floris: krachtttraining en crossfit. Inke: ik ben niet echt 
sportief aangelegd en heb er weinig tijd voor. Af en toe 
zwem ik na het werk. 

Hobby’s en interesses?
Ze spreken graag af met vrienden om uit eten te gaan 
en spelletjes te doen. Daarnaast houden ze beide van 
reizen. We zijn o.a. in Indonesië, Maleisië, Amerika, 
Thailand, Vietnam, Canada, Nieuw Zeeland en Zuid 
Amerika geweest. Daarnaast is snowboarden een 
hobby, dit zouden ze nog wel vaker willen doen. Inke 
heeft een goede camera gekocht en zou graag een 
cursus fotografie volgen. 

Eerste indruk hier?
Ze hebben al kennisgemaakt met de directe buren 
en meegedaan aan het Running dinner. Ook zijn ze 
langsgeweest bij het schaatsen op de vijver. Vlak na de 
verhuizing lag er al een kaartje in de bus met welkom. 
Ook kregen ze een geboortekaartje van een paar huizen 
verderop.

Tot slot?
Ze hopen hier nog heel lang te wonen! 

Annemiek Roest

   

De vraag naar schoonmaaksters is op dit moment 
groter dan het aanbod. We zijn dus dringend op 
zoek naar nieuwe schoonmaaksters voor op de lijst. 

Dus ken jij iemand die nog wel een adres erbij zou 
willen nemen, neem dan contact op met Annemiek 
Roest via bovenstaand e-mailadres. Bedankt alvast! 

Annemiek Roest

SERVICE @ MOLENBEKE.NL

Foto’s Gerard Scheurs

Bezoekadres: Vosdijk 2  
(hoek Velperweg) Arnhem

Postadres: Postbus 5089, 6802 EB Arnhem
Telefoon: 026 - 355 1200

Fax: 026 - 355 1201
karelvandekamp.nl



Werkzaamheden Vosdijk

Oproep bestuurslid
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Afgelopen najaar zijn 2 van de 4 drempels aan de 
Vosdijk aangepast om de afvoer van oppervlaktewater 
bij hevige regenval te verbeteren. Bij deze 2 drempels 
zijn de zijkanten (fietsstroken) verlaagd en is de drempel 
alleen in het weggedeelte voor auto’s gehandhaafd.
Ondanks dat er geen overdreven heftige regenbuien 
zijn geweest na de aanpassing om het resultaat goed 
te testen gaat de gemeente er toch vanuit dat de 
aanpassingen het gewenste resultaat opleveren.
Daarom is besloten om de laatste 2 drempels ook 
op dezelfde wijze aan te passen. De drempel bij het 
tunneltje is, ten tijden van het schrijven van dit artikel, 
nagenoeg gereed, waarna de laatste drempel zal 
volgen.

Arno van den Heuvel

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier enthousiaste 
wijkbewoners. Zoals iedereen weet bestaat een goed 
bestuur uit een oneven aantal, om besluitvorming te 
vereenvoudigen. Dus vind je het leuk om een bijdrage 
te leveren aan de wijk waarin je woont, wil je alles als 
eerste weten of vind je het leuk om nieuwe mensen te 
leren kennen en heb je nog een paar avondjes over in 
het jaar, meld je dan aan via secretaris@molenbeke.nl

Rob Donders (penningmeester), Arno van den Heuvel 
(secretaris), Annemarie Neijboer en Peter Bakker 
(algemene leden)

Bert Roete

Rob Donders 
Penningmeester

Peter Bakker 
Algemeen bestuurslid

Anemarie Nijeboer
Algemeen bestuurslid

Jij?

?
Arno v/d Heuvel 
Secretaris

Sinds begin april is er weer een matrixbord geplaatst in 
onze wijk, te weten aan de Willem van Gulikstraat. De 
metingen die hiermee worden vastgelegd zullen weer 
opgevraagd worden door de wijkvereniging en inde 
volgende editie geplaatst worden.
De vraag staat nog uit bij de contactpersoon van de 
gemeente om dit bord ook een keer aan de Velperweg 
te plaatsen. Daarnaast hebben wij verzocht om, na 
de periode van meting, hier te gaan handhaven 
(bijvoorbeeld d.m.v. lasergun). Reden hiervoor is dat 
op de Velperweg de snelheid vaak te hoog ligt en 
er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan doordat 
mensen via de busbaan andere voertuigen inhalen.
Het contact met de contactpersoon verloopt moeizaam 
i.v.m. wisselingen en verloop binnen het team van de 
gemeente. Wij blijven als bestuur de vinger aan de pols 
houden.
Vragen, tips en ideeën over dit onderwerp: 
secretaris@molenbeke.nl

Arno van den Heuvel

MATRIXBORD 3.0



De Molenbeker Draait Door (ALV WIJKVER. MOLENBEKE)
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“Wat een geweldige avond.” “Zo is een ALV wel leuk!” 
“Goed idee om na te denken over de toekomst van 
de wijk. Erg geslaagd!” Zo maar wat reactie van een 
van de ruim zestig Molenbekers die bij de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de wijkvereniging 
aanwezig waren op 15 maart jl. in het Nivon. Een 
ALV in het format van De Molenbeker Draait Door, 
naar nagenoeg gelijknamige televisieprogramma. 

Wijkbewoner Aart van Cooten presenteerde de 
informatieve avond, vergezeld door de charmante 
tafeldame Miranda Janssen. Tijdens de avond werden 
de vrijwilligers van het bestuur en de commissies van 
de wijkvereniging bevraagd over hun werkzaamheden 
voor de wijk. Na het muzikale intermezzo, werden 
de politieke opvattingen van Markante Molenbekers 
Chatelijne Bouwkamp (GL) en Yvonne van Hamersveld 
(D66) kritisch tegen het licht gehouden. 

Namens ArnhemKlimaatbestendig.nl informeerde 
en enthousiasmeerde wijkbewoner Bert Roete 
medebewoners om de wijk nog meer te vergroenen. Dit 
om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Tijdens 
de avond ontkiemde er een groene daken actie voor 
Molenbeke, waarover elders in dit nummer informatie 
over de concrete actie. 

David Willemsen van ArnhemAan, daagde de 
Molenbekers uit hun woning energieneutraal te 
maken. Wijkbewoner Daniel Breuer was zelf aan de 
gang gegaan met het verduurzamen van zijn woning 
en stopte 11 pallets isolatie in vloeren en plafonds 
om van een E- naar een A-energielabel te gaan en zo 
zijn energiekosten te minimaliseren (lees elders het 
hele verhaal). Een andere wijkbewoner vertelde met 
trots over de opbrengst van zijn zonnepanelen en 
dat deze meer opleveren dan geld op de bank. Dat 
verduurzamen een nieuwe hobby kan worden bleek 
wel uit zijn verhaal. Met schaamrood op de wangen 
biechtten hij op, dat hij regelmatig met zijn elektrische 
auto naar huis rijdt met airco en radio uit. Zo bespaart 
hij energie en kan dan zonder tanken thuiskomen. Wil 
je meedenken en doen met het verduurzamen van 
je woning, straat of wijk? Heb je een goed idee om te 
delen? Mail dan naar secretaris@molenbeke.nl 

Tijdens de afsluitende borrel werd gezellig nagepraat 
en werden ideeën uitgewisseld. Wegens het grote 
succes van de avond volgend jaar de tweede editie van 
De Molenbeker Draait Door, op de derde donderdag in 
maart 2019!

Bert Roete

•  Wijkvereniging Molenbeke is actief en staat er 
goed voor.

•  Buurtcommissie wijst er op om achter- 
paden goed verlicht te houden.

•  Activiteitencommissie is druk met het 
organiseren van diverse activiteiten (zie de 
agenda), waaronder het wijkfeest Viva la 
Famiglia!

•  Welkomscommissie verwelkomt nieuwe 
bewoners met een dik pakket voordeelbonnen.



026 361 62 63  |  Velperweg 166 Arnhem

Voor de aan- en verkoop van uw woning in en om Molenbeke bent u bij ons aan het juiste adres!

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

Velperweg 145a 
Arnhem

Vraagprijs 
€ 649.000 k.k.

Bronbeeklaan 5 
Arnhem

Vraagprijs 
€ 415.000 k.k.

 Huijghenslaan 68 
Arnhem

Vraagprijs
€ 475.000 k.k.

 St. Antonielaan 147 
Arnhem

Bieden vanaf 
€  300.000 k.k.

 J.P. Heijestraat 5-7
Arnhem
 
Vraagprijs  
€ 475.000 k.k.

Van Lawick van  
Pabststraat 54 
Arnhem

Vraagprijs  
€ 439.000 k.k.

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!

BINNEN 1 WEEK VerkocHT

NIEUW

NIEUW


