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Van de reactie

Veel kerken lopen leeg, de gebouwen staan te koop 
en krijgen vaak een andere bestemming. In Arnhem 
wordt een katholieke kerk aan de Rosendaalseweg 
bijvoorbeeld gebruikt als skatehal, in de Lutherse 
kerk aan de Spoorwegstraat kunnen we over een 
tijdje dineren, de Walburgiskerk krijgt deels een 
woonbestemming. 

Die ontwikkeling is simpelweg het gevolg van de 
ontkerkelijking. Slechts een klein deel van de bevolking 
is tegenwoordig nog lid van een kerkgenootschap. 
Van de financiële bijdragen van de leden kunnen 
al die gebouwen niet meer worden onderhouden. 
Dus worden ze verkocht. Voordeel hiervan is dat de 
gebouwen voor het nageslacht bewaard blijven. Het 
zijn de ankerpunten in de stad.

Hoe anders is de situatie in Molenbeke. Onze kleine wijk 
kent twee kerken, ze worden nog intensief gebruikt. 
Ze staan beide aan de Willem van Kleeflaan: vlakbij de 
Velperweg staat de kerk van de Baptistengemeente 
en meer naar beneden de Oud-Katholieke kerk Sint 
Willibrordus. 

Deze laatste kerk – in de oorlogsjaren gebouwd, in 
1941 in gebruikgenomen – wordt op zondag door maar 
liefst drie kerkgenootschappen gebruikt. Om 9.30 uur 
komen de leden van de Oud-Katholieke kerk bijeen. Zij 
maken plaats voor de kerkgangers van de Evangelisch 
Lutherse gemeente die om 11.00 uur de kerkbanken in 

bezit nemen. Om 17.00 uur treedt de derde kerkelijke 
gemeenschap binnen: leden van de Anglicaanse kerk.

De redactie van de Molenbeker gaat in dit nummer op 
bezoek bij pastoor Joke Kolkman van de Oud-Katholieke 
Kerk. Zij vertelt enthousiast over haar rol in het kleine 
genootschap, haar overstap van de Gereformeerde 
Kerk naar de Oud-Katholieken en het karakteristieke 
interieur van de kerk. 

Het kerkgenootschap doet overigens mee met de 
Groene Daken-actie in Molenbeke. Het platte dak van 
de zogeheten Kloostergang – de verbinding tussen de 
kerk en de pastorie waar Joke Kolkman met haar gezin 
woont – is inmiddels voorzien van sedumbeplanting. 
De leden hebben met elkaar het geld daarvoor 
opgebracht. Over de Groene Daken-actie lees je ook 
meer in deze editie van ons wijkblad.

In onze wijk lijkt alles stil te staan. Voor de directe 
omgeving geldt dat zeker niet. In de oude 
Postbank komen zo’n 300 appartementen, op het 
tennispark komt een aantal padelbanen en het 
AKZO-terrein wordt herontwikkeld tot woonwijk.  
 
Er zijn plannen voor de vestiging van een school langs 
de Vosdijk. Dat heeft allemaal invloed op onze wijk. Ook 
hierover lees je meer in deze editie van de Molenbeker.

De redactie Molenbeker

colofon
De MOLENBEKER is de wijkkrant van Wijkvereniging Molenbeke. De MOLENBEKER wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in de wijk Molenbeke en verschijnt drie keer per jaar (februari, juni en oktober) 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 27 januari 2019. 
Adverteren: Wilt u adverteren in onze wijkkrant? Dat kan! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Redactie: 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, redactie@molenbeke.nl,  
molenbeke.nl, Facebook.com/molenbeke, twitter: @molenbeke, Nextdoor:Wijkver. Molenbeke
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Padel is een nieuwe sport. Een soort combinatie 
van tennis en squash. Namens het bestuur van de 
wijkvereniging waren Astrid Feitsma en Judith Degen 
aanwezig. 
Aanwezigen namens Sportpark Molenbeke hebben 
aangegeven de oorspronkelijke plannen te hebben 
bijgesteld. Het aantal Padelbanen wordt vooralsnog 
beperkt tot drie, in plaats van de eerder geplande vier 
of vijf banen. 

Verder is Sportpark Molenbeke bereid de Padelbanen 
zoveel mogelijk aan de kant van de tennishal te 
plaatsen in plaats van dicht tegen de erfgrenzen van de 
woningen. Diverse bewoners zijn de afgelopen weken 
bij andere sportparken gaan kijken om een beeld te 
krijgen van de impact van deze nieuwe sport op de 
leefomgeving van omwonenden. 
 
Dit heeft de zorgen over te verwachten geluidsoverlast 
en lichtoverlast niet verminderd. Met elkaar is 
afgesproken om een objectief onderzoek te laten 
uitvoeren naar de geluids- en lichtoverlast en de 
impact van beheersmaatregelen. De resultaten van dit 
onderzoek zullen met elkaar worden besproken.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact 
op met padelbaan@molenbeke.nl

Bewoners ongerust over aanleg Padelbanen 
Sportpark Molenbeke

nieuws van het buurtpreventieteam molenbeke
Het buurtpreventieteam heeft 
besloten om verder te gaan als 
werkgroep. Naast preventie zet de 
werkgroep zich in voor leefbaarheid 
en veiligheid in de wijk Molenbeke 
en sluit aan bij onderwerpen zoals 
verlichting van de gangpaden achter 
de huizen, verkeerssnelheid in de 
wijk en andere, actuele thema’s. De 
werkgroep bestaat uit Eva Puijpe, 
Roy Hengeveld en Menno Feitsma.  
 
Zij zijn op zoek naar versterking 
voor deze werkgroep (2 personen). 
Vind je het leuk om hier over mee 
te denken? Het kost niet veel tijd! 
Info en aanmelden kan bij Menno: 
Buurtpreventie@molenbeke.nl.

Op dinsdagavond 9 oktober vond het tweede overleg plaats tussen het bestuur van Sportpark Molenbeke 
en circa 25 bewoners uit de Adolf van Nieuwenaarlaan en de Hoornestraat over de aanleg van Padelbanen 
op Sportpark Molenbeke. 



Na het interview lopen we nog even door de kerk, haar 
kerk, de Willibrorduskerk op de hoek van de Willem van 
Kleeflaan en Adolf van Nieuwenaarlaan. Joke Kolkman 
leidt hier elke zondagochtend de eucharistieviering in 
de kleine, karakteristieke Oud-Katholieke Kerk. 

Ze vertelt over het altaar, wijst naar het ronde raam in 
de doopkapel en de fraaie communiebank. Het thema 
van de viering afgelopen zondag? Wil je dat echt weten, 
vraagt ze. “Geloven is voor zangers, voor doeners en 
voor mensen die de hoop bewaren. Geloven is niet voor 
mensen die alles zeker weten.”

Joke woont met haar man Herman pal naast de markante 
kerk, nu alweer zes jaar. Ze neemt ruim de tijd voor het 
vraaggesprek. Vertelt uitgebreid over de afscheiding 
van de Oud-Katholieke Kerk van de Rooms-Katholieke 
Kerk in 1723. Enkele parochies maakten bezwaar tegen 
de bemoeienis van Rome met de benoeming van een 
nieuwe bisschop in het Bisdom Utrecht. 

Markante molenbeker: pastooR joke kolkman

Er bleek geen overeenstemming mogelijk, een kleine 
groep katholieken splitste zich af, de Oud-Katholieke 
kerk was een feit.

Celibaat afgeschaft
Het celibaat is in deze kerk allang afgeschaft, er staat 
in een aantal parochies een vrouwelijke pastoor achter 
het altaar die in voorkomende gevallen twee mannen 
of twee vrouwen in de echt verbindt. Ze wil zich niet 
afzetten tegen de Rooms-Katholieke Kerk, vertelt 
liever over haar eigen kerkelijke gemeenschap. “Wij 
zoeken elke dag de verbinding met de samenleving. 
Geloof moet je doen, of anders gezegd: geloven is een 
werkwoord.” 

Evangeliseren doen de Oudkatholieken niet. “Iedereen 
is hier welkom, maar wij gaan niet actief zieltjes winnen. 
Dat past niet in onze traditie.” 

Opleiding tot priester
Ze is opgeleid aan de Theologische Universiteit 
in Kampen en werd vervolgens dominee in de 
Gereformeerde Kerk in het Friese Surhuisterveen en 
later in Berkel en Rodenrijs ((ZH). Vervolgens kreeg ze 
een aanstelling als geestelijk verzorger in een instelling 
voor gehandicapten. In die periode stapte ze over naar 
de Oud-Katholieke Kerk en volgde een opleiding tot 
priester.

Ze werd in 2013 tot priester gewijd. “Ik noem mezelf 
liever pastoor. Bij het woord priester denken de meeste 
mensen aan iets verhevens. Is het niet, ik doe gewoon 
mijn werk. Zeker, ik heb een speciale rol, ik probeer 
de leden van onze parochie te inspireren. In onze kerk 
doen we alles samen, ook tijdens de viering op zondag. 
In feite ben ik meewerkend voorvrouw.”

‘Bij ons is het celibaat 
een eeuw geleden  

al afgeschaft’

Joke Kolkman is sinds 2012 pastoor van de Willibrorduskerk. Zij woont met haar gezin in de pastorie aan 
de Adolf van Nieuwenaarlaan. In gesprek met een gedreven voorgangster die de leden van haar parochie 
wil inspireren. 

‘Geloven is voor 
doeners’
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Markante molenbeker: pastooR joke kolkman

Sedum op dak kloostergang
We lopen vanuit haar woning via 
de zogeheten kloostergang – in 
1993 gebouwd - naar de kerk. Het 
platte dak van de nieuwbouw 
wordt binnenkort bedekt met 
vetplantjes. De parochie doet mee 
aan de actie in Molenbeke om de 
wijk te vergroenen. Ook wat dat 
betreft staat de parochie midden 
in de samenleving.
Het mooiste van haar werk? “Ik 
mag erbij zijn op bijzondere 
momenten in het leven van 
mensen. Bij het dopen, trouwen 
en ook bij het sterven. Dat is toch 
een erg dankbare rol.”

Aart van Cooten

De Oud-Katholieke Kerk telt in Nederland een dertigtal parochies met 
samen zo’n vijfduizend leden. Bij de Willibrorduskerk in Molenbeke zijn 180 
mensen aangesloten. De kerk en de pastorie zijn in 1941 gebouwd. Voor 
die tijd kwamen de parochianen in een huiskamer bijeen, en daarna in een 
hotel in Arnhem. 
De eucharistieviering vindt plaats op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerk 
wordt op zondagen intensief gebruikt: om 11 uur komt de Evangelisch 
Lutherse Gemeente in de kerk bijeen, om 17 uur de Anglicaanse Kerk. 

Joke Kolkman (56) is getrouwd met Herman Toorman (62). Ze hebben 
twee kinderen: Inge (19) en Bert-Jan (17). Het gezin is in 2012 in Molenbeke 
neergestreken en woont hier met veel plezier. Joke: “Dit is een prachtige 
wijk. Rustig, groen en dicht bij het centrum. En als het nodig is, ben je zo op 
de snelweg.”

5Foto’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

 

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
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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? Deze keer 
vertelt David Willemsen van de Schavenmolenstraat zijn verhaal.

‘Ik verzamel al LP’s vanaf m’n 14e, maar in de tijd dat ik 
een baan had bij de Waaghals (1995 - 2010), nam het 
verzamelen serieuze vormen aan.’ David Willemsen 
loopt naar een kamertje op de beneden-verdieping 
van z’n huis aan de Schavenmolenstraat. Hier staan 
zo’n 5000 LP’s en ook nog ongeveer 1500 CD’s die hij 
in de loop van de jaren bij elkaar verzameld heeft.  
 
‘Het is begonnen met de jazz. Via de pop, reggae en 
hiphop ben ik uiteindelijk toch weer teruggekomen bij 
de jazz. Het is eigenlijk de zwarte muziek die me het 
meest blijft boeien.’ 
 

In de verzameling zitten bijzondere exemplaren. ‘Een 
van de platen waar ik best trots op ben is de LP “Soul 
Rebels” van Bob Marley and the Wailers, geproduceerd 
door Lee Perry. Het is een originele persing uit 1970 
in een gelamineerde hoes. Die vind je nog maar heel 
zelden.’ 

De platen worden regelmatig gedraaid. Voornamelijk 
boven in de woonkamer. Maar het is de bedoeling dat 
in z’n ruimte op de benedenverdieping ook nog een 
draaitafel komt te staan.

Gerard Scheurs

 

Foto 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 redactie@molenbeke.nl
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Molenbeke activiteitenagenda 

2018-2019

St. Maarten - 
   zondag 11 november 2018

Sinterklaas - 
   zondag 25 november 2018

Running Dinner -
   zaterdagavond  
   15 december 2018

Namens alle vrijwillegers 

van Molenbeke wijkvereniging 

wensen we iedereen een hele 

fijne feestdagen.

Tot in januari 2019!!!

En alvast voor in de nieuwe 

agenda:

Nieuwjaarsborrel  
   12 januari 2019

Molenbeke activiteitenagenda 2018



MIJN BIJZONDERE SPORT... MENNO FEITSMA
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Menno Feitsma

Naam: Menno Feitsma
Adres: Adolf van Nieuwenaarlaan
Sport: Enduro motorsport

Wat houdt het in?
“Ik rijd vooral off road ritten, op 
een KTM enduro motor. Deze is 
gebouwd voor het snelle, korte 
werk. Hierbij rijd je meerdere malen 
een parcours van 40-60 km, over 
maïsvelden en door bosgebieden. 
Soms rijd je op een militair terrein, 
dat speciaal hiervoor wordt 
vrijgegeven. Deze ritten worden 
georganiseerd door clubs onder 
de vlag van de KNMV of de MON 
(Motorsport Organisatie Nederland).  
 

Om mee te kunnen doen moet je 
een licentie hebben en moet je 
motor door een technische keuring 
komen. 

Ieder rijdt voor zich, er is geen 
wedstrijdelement. Soms doen wel 
1500 rijders mee met een offroad 
rit”. 

Met wie doe je dit?
“Met een vaste groep van ongeveer 
9 personen uit heel Nederland 
rijden we 2 à 3 keer per maand een 
rit tijdens het seizoen dat loopt van 
september tot maart”. 

Wat maakt het zo leuk?
“Die fascinatie voor motoren heb 
ik altijd gehad, maar er nooit iets 
mee gedaan. Als kind al kwam ik op 
de Heksenplas, een crosscircuit bij 
Hummelo. Ongeveer 5 jaar geleden, 
ik liep tegen de 40, kreeg ik de kans 
en dacht “Ik doe het gewoon”. 
Specifiek voor de Enduro sport is het 
sportieve en met name ook sociale 
aspect waar mijn hart echt sneller 
van gaat kloppen. Daarnaast is het 
een technische sport, waarin je 
nooit uitgeleerd bent. Ik film elke rit 
met een GoPro helmcamera, zodat 
ik ervan kan leren en de techniek 
steeds beter leer beheersen. Helaas 
betekent een foutje bijna altijd pijn. 
De sport is erg blessuregevoelig”. 

Blessuregevoelig?
“In het begin heb ik veelvuldig 
blessures gehad aan onder 
meer mijn sleutelbeen, 
knieën, handen en tenen.  

Nu ik wat meer ervaring heb 
gaat dat veel beter. De sport is 
conditioneel zwaar. Veelal ontstaan 
blessures door vermoeidheid. Ik 
hou van de risico’s, maar doe er wel 
alles aan ze te beperken. Zo draag 
ik naast een bodyprotector ook een 
knie- en nekbrace”. 

Waar doe je dit?
“De meeste ritten vinden plaats 
in Oost- en Zuid Nederland, maar 
ik rijd ook in België, Duitsland en 
Slovenië. Ik wilde dit jaar graag 
meedoen aan de Redbull Knock 
out in Scheveningen. Helaas was 
de inschrijving na een uur al vol. Nu 
ga ik mee ter ondersteuning van de 
organisatie”. 

Annemiek Roest

Kijk ook voor meer info op 
de website van Koninklijke 
Nederlandse Motorrijders 

Vereniging (KNMV)  
knmv.nl/enduro/



Je vindt de Blauwe Tomaat op de volgende 
locaties: 

Dinsdag:
10.30-13.00 Keizershof – ’t Duifje
14.00-16.30 Brandenburgseplein – Immerloo

Woensdag:
14.00 – 16.30 MFC De Wetering – Geitenkamp
 
Donderdag: 
10.30-13.00 Thorbeckestraat – ’t Broek
14.00-16.30 Rietgrachtstraat / Stichting Broek 
Omhoog

facebook.com/deblauwetomaat

Instagram.com

Foto Peter Venema
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komkommers of appels die op peren lijken. Nog 
steeds gezond en voedzaam, maar door hun vorm 
of kleur wijken ze af van de standaard die vaak wordt 
gehanteerd. Ook hebben we dagvers brood van Tom 
van Otterloo. Al deze producten worden voor een 
zachte prijs via onze SRV-wagen verkocht. Hoe lelijker, 
hoe lekkerder!

Ondernemen met een maatschappelijk oogpunt dus. 
Je hebt lange tijd in Afrika gewoond en gewerkt voor 
diverse sociale projecten. In hoeverre heeft jouw tijd 
daar bijgedragen aan de Blauwe Tomaat? 
Een belangrijk inzicht voor mijzelf is geweest dat ik 
niet naar de andere kant van de wereld hoef te gaan 
om iets voor een ander te doen. Ook hier in Arnhem is 
dat mogelijk. Door goed te luisteren naar de behoefte 
in je omgeving. Zo gaat ongeveer 1 op de 9 kinderen 
zonder een fatsoenlijk ontbijt naar school. Dat zijn er 
gemiddeld 3 per klas. Kun je je voorstellen dat jouw 
kind naast 1 van deze 3 zit? Door onze producten tegen 
een lage prijs aan te bieden, hopen we hier wat aan te 
doen. 

Waarom koos je voor een SRV wagen? 
Mijn initiële idee was om een supermarkt te starten 
met gezond voedsel waarmee we voedselverspilling 
tegen zouden gaan. Dat doen we nu ook, maar door 
de SRV-wagen zijn we extra mobiel en zo bereiken 
we een grotere doelgroep. En daarnaast is een SRV 
wagen natuurlijk heel tof! Via crowdfunding (waar ook 
buurtgenoten aan hebben bijdragen) en subsidies 
konden we starten. 

De Blauwe Tomaat staat onder andere in de 
Geitenkamp, ’t Broek en Malburgen. Wie is dan die 
doelgroep?
Wij zijn er voor iedereen! Natuurlijk richten we ons 
op mensen met de kleine portemonnee door in deze 
wijken te gaan staan. 
 
 
 

Maar we zijn er ook voor mensen die tegen 
voedselverspilling zijn. En dat is het leuke: ook die weten 
ons te vinden. Ouderen die minder mobiel zijn komen 
vaak langs. Zo staan we op ‘t Duifje waar ik regelmatig 
mensen tegenkom die anders met rollator en bus naar 
een supermarkt moeten. Tja, een zak aardappels in zo’n 
rollator en hij zit vol. Dus voor deze groep is het handig 
dat zij verse producten dichtbij kunnen krijgen. En het 
leuke is dat het sociale component ook een rol speelt: 
we hebben een terrasje voor de wagen waar je gezellig 
een kopje koffie kunt drinken en je verhaal kunt doen. 

Dus het is ook voor de Molenbekers? 
Ja, wij zijn er voor iedereen die houdt van lelijke 
groenten :-D. Wij staan op diverse plekken in Arnhem 
(zie kader). En daarnaast zoek ik regelmatig vrijwilligers. 
Mijn buurvrouw Irene is bijvoorbeeld verkoopster. 
En we hebben altijd een gastheer/vrouw aan boord 
voor de koffie en thee. Mochten er wijkbewoners 
geïnteresseerd zijn om te helpen op de wagen, dan zijn 
zij van harte welkom! 

Ok, staat genoteerd! Tot slot: wat is je toekomstdroom 
voor de Blauwe Tomaat? 
Wat ik erg leuk zou vinden is als we projecten op 
scholen gaan ondersteunen. Tegenwoordig besteden 
zij al veel aandacht aan gezond en duurzaam eten. 
Denk bijvoorbeeld aan de moestuin die vele scholen 
hebben. Maar hoe gaaf zou het zijn om met een SRV-
wagen op het schoolplein te komen? En dat kinderen 
hieruit de ingrediënten kunnen pakken om iets te 
koken of bakken. Ook dat draagt bij aan het leerproces 
over gezond voedsel. Maar ook initiatieven van lokale 
kookclubs zou ik graag ondersteunen. Dat is echt 
een win-win: wij gaan voedselverspilling tegen en de 
kookclub maakt gezond eten nog toegankelijker. Er zijn 
eigenlijk talloze mogelijkheden voor onze SRV wagen!

Marieke Mensink

De Blauwe Tomaat: de SRV-wagen voor iedereen!
Wellicht heb je hem al gespot, een heuse SRV-wagen in Arnhem. Waardoor je je weer even terug in de tijd 
waant. Initiatiefneemster, ondernemer én Molenbeker Loes van der Meulen rijdt sinds 13 september door 
diverse Arnhemse wijken met deze ludieke wagen en dito naam ‘De Blauwe Tomaat’. Hoogste tijd voor een 
interview met deze dame uit de Molenbeekstraat. Wat doet de Blauwe Tomaat?
Wij verkopen verse groenten en fruit die niet in de schappen van een supermarkt belanden. Denk aan kromme 
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van de welkomscommissie

GLASVEZEL IN MOLENBEKE – IETS VOOR MIJ???
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Bezoekadres: Vosdijk 2  
(hoek Velperweg) Arnhem

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

Fax: 026 - 355 1201
karelvandekamp.nl

Na een heerlijke, zinderende  zomervakantie is de 
groep voor de welkomstcommissie weer actief 
begonnen met nieuwe buren te verwelkomen! De 
nieuwe bewoners zijn welkom geheten en hebben 
een heerlijke fles wijn ontvangen namens de 
Wijkvereniging.

De straten zijn verdeeld en iedere straat heeft een 
vertegenwoordiger die in de gaten houdt of er 
nieuwe bewoners komen wonen. Desondanks kan 
het gebeuren dat er nieuwe bewoners zijn vergeten, 
waarvoor onze excuses. Als dit alsnog gemeld wordt 
via  secretaris@molenbeke.nl, dan  zorgen wij ervoor 
dat ook zij welkom worden geheten en een fles wijn 
krijgen.

Annemarie Nijeboer

Met de vooruitsnellende techniek om ons heen is het 
gebruik van internet niet meer weg te denken in ons 
dagelijks bestaan. Muziek streamen, online gamen 
of gewoon ouderwets surfen. We doen het allemaal 
in meer of mindere mate. Maar alles verandert. Het 
moet beter en sneller en met steeds meer gebruikers 
op 1 verbinding kan de snelheid drastisch omlaag 
gaan. Tijd voor vernieuwing! Tijd voor glasvezel!!!

Wat is glasvezel internet?
Glasvezel is een dunne, sterke draad van glas, die 
signalen snel en betrouwbaar over grote afstanden 
verstuurt. Dit resulteert in een hoge internetsnelheid. 
Daarnaast gaat het verzenden van bestanden 
(uploaden) even snel als het ontvangen (downloaden) 
ervan. Dit is bijvoorbeeld bij kabelinternet en ADSL 
niet het geval. Een glasvezelaansluiting is een 
glasvezelverbinding tot aan de woning. 

De internetsnelheden die veel worden aangeboden 
door glasvezelaanbieders zijn 50, 100 en 500 Mbps. 
Enkele kleinere glasvezelaanbieders hebben ook 
pakketten met een internetsnelheid van 30 Mbps.
Bij internet via glasvezel zijn de snelheden 
symmetrisch, wat wil zeggen dat de up- en 
downloadsnelheid gelijk zijn.

 

Voordelen van glasvezel
• Snel internet. 
•  Met glasvezel kun je het snelste internetten. 

Verkrijgbare snelheden lopen op tot wel 1Gbps.
•  Uploaden en downloaden even snel.
•  Glasvezel internet is symmetrisch. Dit betekent dat 

het versturen en verzenden van bestanden even snel 
gaat. Dit is bij kabelinternet en ADSL niet zo.

• Zelf een provider kiezen. 

Iedere provider mag op het glasvezelnetwerk internet, 
telefonie en televisie aanbieden. Je hebt dus keuze uit 
meerdere aanbieders en je kunt overstappen als je niet 
tevreden bent over bijvoorbeeld de klantenservice. 
Nadeel: het is niet voor iedereen beschikbaar, omdat 
niet alle huizen in Nederland zijn aangesloten op het 
netwerk.

Er zijn intussen geluiden dat het aansluiten op een 
glasvezelnetwerk ook in Molenbeke mogelijk is. We 
zijn dus op zoek naar mensen die zich hierin willen 
verdiepen.  
 
Robert de Haas is initiatiefnemer en zoekt een 
werkgroep om hiermee aan de slag te gaan. Je kan 
hem mailen op glasvezel@molenbeke.nl.



Arnhem Band koestert tradities 
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Wie denkt dat Joris (22) dirigent is van de band heeft 
het mis. “Dat is de tambour-maitre. Ik ben bandleider, 
het bestuurslid dat ervoor zorgt dat alle leden het naar 
hun zin hebben. Gezelligheid staat bij ons voorop. 
Naast natuurlijk mooie muziek spelen.”

Zijn vader speelde al bij de band, Joris ging als klein 
jochie kijken en luisteren. Op zijn 16e werd hij lid. Eerst 
speelde hij bariton eufonium, tegenwoordig sousafoon, 
een enorme tuba die voor alle toeschouwers van grote 
afstand zichtbaar is.

Enthousiast vertelt Joris over zijn band. Over de 
aanwezigheid van zijn gezelschap op de 4 mei-
herdenkingen op het Kerkplein, de taptoes waar zijn 
band elk jaar aan meedoet en over de bowlingavonden 
en weekeinden weg met de hele club.
De Arnhem Band telt 42 spelende leden, waarvan 12 
leerling-muzikanten. “We spelen popmuziek, maar 
ook marsen. Heel afwisselend. Dat allemaal onder de 

muzikale leiding van professionele docenten, opgeleid 
aan het conservatorium”, vertelt Joris. 

Af en toe is er in de band discussie over het traditionele 
padvindersuniform waar de bandleden in optreden. 
Joris: “De uitkomst is altijd hetzelfde, we houden 
vast aan korte broek en kaki overhemd. We zien er 
precies hetzelfde uit als onze verre voorgangers bij de 
oprichting in 1946. Dat blijft.”

Website Arnhem Band: arnhemband.nl

Aart van Cooten

De Arnhem Band was er in september bij de Airborne Herdenking in de Berenkuil weer bij. In november staat 
de ‘show- en marchingband’ op de kade bij de intocht van Sinterklaas. Ook alweer. Het zijn tradities die het 
muziekgezelschap koestert. Bandleider is Joris Middelbeek, woonachtig aan de Molenbeekstraat.
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Al sinds 2002 zijn er plannen gemaakt voor het 
opknappen van dit historisch gebied. Dit heeft een 
aantal jaren stil gelegen maar op dit moment worden 
er knopen doorgehakt. In het kort:
Het VelperParc breidt achter de Enk uit met een 
appartementen complex. Aan de kant van de wijk 
Plattenburg wordt een heel nieuwe woonwijk 
gerealiseerd nieuwbouw-akzo.nl

Teijin trekt zich terug uåit de witte kantoorvilla en 
vestigd zich volledig in haar op korte termijn te 
moderniseren fabriek in de zuidwestelijke hoek van het 
terrein. Bovendien wil de AKZO het aantal werknemers 
in de kantoortoren nog verder verminderen.
In de witte kantoorvilla, de eerste 4 lagen van de AKZO 
toren en in de gebouwen langs de Vosdijk is het ROC 
RijnIJssel voornemens een aantal opleidingen en het 
voltallige staf te huisvesten. Hierover is het ROC in 
onderhandeling met de eigenaar (Ping Properties).  
 
Recent is ook het eerste verkennende gesprek gevoerd 
in de vorm van een besloten overleg. De plannen zijn 
nu nog erg jong, maar zodra er meer duidelijkheid 
is gaat het ROC inloopavonden organiseren om 
iedereen te informeren. Deze ontwikkelingen 
brengen naast nieuw leven ook zorgen met zich mee.  
 

Waaronder:
- Hoe de ontsluiting van het gebied er uit gaat zien.
-  Wat de impact van woningen en studenten is op het 

verkeer en de omgeving.
-  Op welke manier duurzaamheid mee wordt genomen 

(groen, water, en hittestress.)
Met een aantal bewoners van de Vosdijk is vanuit 
Molenbeke de Werkgroep ENKA gestart. Om naar 
de ontwikkelaars toe onze zorgen te kunnen uiten 
en samen tot goede plannen te komen. Over de 
bovenstaande zorgen zijn al de eerste gesprekken met 
ontwikkelaars gaande. Tot nu toe stellen alle partijen 
zich zeer welwillend op en hebben we vertrouwen dat 
we samen het beste eruit kunnen halen. Uiteraard gaan 
we de buurt zoveel mogelijk op de hoogte houden van 
belangrijke ontwikkelingen.

Lijkt het u ook leuk om zich in te zetten voor de toekomst 
van onze wijk? Mailt u dan uw zorgen en ideeën naar  
enka@molenbeke.nl . We horen graag uw verhaal, zodat 
we met de projectontwikkelaars en gemeente kunnen 
werken naar de oplossing met de grootste draagkracht. 
Wanneer u niet actief betrokken wilt raken maar wel 
op de hoogte wilt blijven van informatieavonden en 
bijeenkomsten, stuur dan een mail met als onderwerp 
“informatieavond”.

Werkgroep ENKA

 Ontwikkelingen op het ENKA terrein

Op woensdag 21 november 
is er in het Nivon een extra 
informatie bijeenkomst 
georganiseerd door de 
Werkgroep ENKA.  
 
Zij zullen hier hun plannen 
presenteren en toelichten. 
Wie meer wil weten over 
de toekomst van het  ENKA 
terrein en wellicht goede 
ideeën heeft is van harte 
welkom in De Wasserij 
Molenbeekstraat 26a,  
vanaf 20.00 uur.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat rondom de velperweg veel gaande is. De verbouw van een aantal 
kantoorvilla’s, Loft 026, het voormalig gebouw van de ING en meer. Maar bent u ook op de hoogte van de 
ontwikkelingen op het ENKA terrein?
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De resultaten hiervan zijn opgevraagd en geven het 
volgende beeld: In heel Molenbeke, dus ook in de 
Willem van Gulikstraat geldt een maximum snelheid van 
30 km/h. In deze periode zijn er bijna 5.845 voertuigen 
door de Willem van Gulikstraat gereden, deze hebben 
bijna 81.300 metingen opgeleverd.

Van de 5.845 voertuigen heeft 1,7%, te weten 99 
voertuigen de geldende maximum snelheid van 30 
km/h overtreden. De hoogst gemeten snelheid was 
52 km/h, deze werd 1 maal gemeten. Uit de gemeten 
waarden blijkt dat ca 85% van de weggebruikers  
23 km/h een acceptabele snelheid vindt die past bij 
deze straat.

In dezelfde periode heeft er ook in de Hoornestraat een 
Matrixbord gehangen om de snelheden te registreren 
van de passerende voertuigen. De resultaten hiervan 
zijn als volgt: In deze periode zijn er 827 voertuigen 
door de Hoornestraat gereden, deze hebben bijna 8.800 
metingen opgeleverd.
Van de 827 voertuigen heeft 2.2%, te weten 18 
voertuigen de geldende maximum snelheid van 30 
km/h overtreden.

De hoogst gemeten snelheid was 47 km/h, deze werd 
2 maal gemeten. Uit de gemeten waarden blijkt dat ca 
85% van de weggebruikers in deze straat 25 km/h een 
acceptabele snelheid vindt.

In de periode van 5 april – 3 mei heeft er op verzoek 
van enkele bewoners aan de Velperweg (ter hoogte van 
de Willem van Gulikstraat, stadinwaarts) een Matrixbord 
gehangen om de snelheden te registreren van de 
passerende voertuigen.

De resultaten hiervan zijn opgevraagd en geven het 
volgende beeld:
Op de Velperweg geldt een maximum snelheid van 50 
km/h. In deze periode zijn er bijna 5.845 voertuigen 
door de Willem van Gulikstraat gereden, deze hebben 
bijna 81.300 metingen opgeleverd.

Van de 5.845 voertuigen heeft 1,7%, te weten 99 
voertuigen, de geldende maximum snelheid van 50 
km/h overtreden.

De hoogst gemeten snelheid was 52 km/h, deze werd 
1 maal gemeten. Uit de gemeten waarden blijkt dat ca 
85% van de weggebruikers 23 km/h een acceptabele 
snelheid vindt die past bij deze straat.

Arno van den Heuvel

MATRIXBORD 3.0
In de periode van 5 april – 3 mei heeft er op verzoek van enkele bewoners 
in de Willem van Gulikstraat een Matrixbord gehangen om de snelheden te 
registreren van de passerende voertuigen.



Groene daken wist je dat….

•  in Molenbeke 28 daken zijn 
vergroend

•  dat er ruim 210m2 sedum-
planten zijn  aangelegd

•  dat dat goed is voor meer dan 
8000 liter regenwaterberging,

•  dat Molenbeke de eerste wijk 
in Arnhem is waar in een keer 
zoveel groene daken zijn 
aangelegd,

•  Molenbeke nu een voorbeeld  
is voor andere wijken

•  de Megenstraat, met 8 nieuwe 
en 1 bestaand groendak, 
de groene-daken-straat van 
Molenbeke is,

•  dat de Oud Katholieke kerk  
een collecte heeft gehouden  
om ook een groendak te  
kunnen aanleggen,

•  dat het aanleggen van een  
groen dak erg eenvoudig en  
in 2 uurtjes gepiept is

•  als je ook een groendak wilt, dat 
je dan een mailt kan sturen naar 
groen@molenbeke.nl
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BUURTACTIE: Groene Daken in Molenbeke

Waarom legt u Sedum op uw dak?
In de eerste plaats omdat ik het 
ontzettend mooi vind. In de tweede 
plaats dat het regenwater opvangt. 
Als het heel hard regent, voorkomt 
het dat het in het riool komt. 
 
Daarbij is het een stukje extra natuur 
in de stad. Bij het aanleggen zagen 
we de bijen al komen. Hartstikke 
leuk!
 
Geeft het een binding tussen de 
mensen die hiermee bezig zijn?
Ja, absoluut! Je wordt geholpen bij 
het leggen. Als je wat te kort komt 
haal je het bij iemand anders op en 
andersom. Het is echt hartstikke 
leuk om dit met elkaar te doen.

Hoopt u nu dat de mensen die 
dit zien, meer daken groen gaan 
kleuren?
Tien procent van de huishoudens 
in Molenbeke met een schuur 
hebben nu mee gedaan. Ik hoop 
dat de anderen ook enthousiast 
worden en hun dak vergroenen.  
 
 

Hoe meer Molenbekers een 
groendak hebben, hoe meer water 
er wordt vastgehouden en hoe 
minder last we van natte voeten 
hebben. Maar vooral hoe mooier 
Molenbeke wordt!

Kijk voor de gehele rapportage op 
rtv-arnhem.nl/-groen-op-het-dak-
omdat-ik-dat-ontzettend-mooi-
vind/content/item?1104140 

Bert Roete

Voor Stap 1 Stap 2 Klaar!!!

‘Groen op het dak omdat ik dat ontzettend mooi vind’. Met de 
buurtactie Groene daken Molenbeke legden Aart van Cooten en 
Joke Pingen. van de Megenstraat 21 maar liefst 24m2 groen dak aan. 
Daarmee zijn ze met recht groendakpioniers-kampioenen te noemen. 
In een interview met een verslaggever van RTV-Arnhem vertelde Aart 
met trots over zijn groendak.
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Molenbeke Kleurt Groen

Vervolgens heeft groene aanjager en Molenbeker 
Bert Roete een Open-groene-daken-weekend 
georganiseerd. Veel Molenbekers kwamen kijken naar 
het voorbeeld groendak op de Megenstraat en werden 
enthousiast. Voor wie nog twijfelde over de draagkracht 
van het dak, kwamen Bert en bouwkundige Daan kijken 
naar de dakconstructie. 

Op 5 en 12 oktober werden de groendaken gelost 
uit de vrachtwagens, waarna de groendak-pioniers 
gezamenlijk enthousiast aan de slag gingen. Kruiwagens 
werden geleend, materiaal zo nodig uitgewisseld, afval 
gezamenlijk afgevoerd en binnen twee uur werden de 

sombere zwarte daken omgetoverd in groene oases. 
Vanaf de verdieping werd met tevredenheid gekeken 
naar het mooie resultaat en op de daken werden de 
eerste bijen al gespot. 

Om de bijen nog een beetje extra te helpen is op 
zaterdag 20 oktober van het overgebleven materiaal 
en de pallets van de groene daken een insectenhotel 
gebouwd. Al met al minder wateroverlast, minder 
hittestress en meer biodiversiteit! 

Mocht je alsnog interesse hebben, stuur een mail naar 
groen@molenbeke.nl 

Begin oktober hebben de groendak-pioniers van Molenbeke hun handen uit de mouwen gestoken en maar 
liefst 30 (schuur)daken vergroend. Nadat begin dit jaar, tijdens de Molenbeker Draait Door (ALV), het idee 
was geopperd om gezamenlijk groendaken aan te leggen, heeft de wijkvereniging een aanvraag gedaan 
bij ArnhemAAN. 



 

Molenbeke ENERGIE
Ook in Molenbeke wordt nagedacht over de energie-voorziening in de 
komende jaren: net als de rest van Nederland zullen onze mooie (oude) 
huizen duurzamer moeten worden. Misschien zonder gas aansluiting 
maar dan wel lekker comfortabel! 
De eerste gesprekken hierover worden gevoerd in de wijk: over maatregelen 
die je zelf kan nemen in je eigen huis (gevel- en vloerisolatie, HR++ glas 
of zonnepanelen), maar ook over een buurtinitiatief voor gezamenlijke 
zonnepanelen, of warmteopslag voor de buurt. 
Vind je het leuk om hieraan mee te werken, stuur dan een mail  
aan energie@molenbeke.nl 

Judith, Mark, Mathijs

Wat is er nu leuker dan eens binnenkijken in iemand anders zijn huis? 
Welke keuzes hebben bewoners gemaakt, als het gaat om verbouwen, 
behoud van oude details of juist niet, kleuren, meubels met een 
verhaal, etc. Een huis zegt veel over zijn bewoners; elk interieur vertelt 
zijn eigen verhaal. 
Daarom vanaf de volgende Molenbeker een nieuwe rubriek: 

Lijkt het je leuk om je buurtgenoten een kijkje in je huis te geven, meld 
je dan nu aan door een mail te sturen naar redactie@molenbeker.nl. 

Bij wie mogen wij eens binnenkijken?

Gezocht: Regentonnen-Pioniers
Regenwater is goed voor je plantjes, voor het wassen van je ramen 
en je auto én voor de stad. Door het opvangen van regenwater heb 
je tijdens droogte altijd water op de juiste temperatuur voorhanden 
en help je mee het riool minder te belasten. Zo ontstond het idee om 
het installeren van regentonnen te gaan stimuleren in Arnhem-Noord 
onder de naam ‘026regenton’. 

Om te zorgen dat er veel water opgeslagen kan worden, biedt 026regenton 
de grootste regenton van Nederland: Post Nubila Jubila, aan met een 
tijdelijke korting van €40,-. De regenzuil met een capaciteit van 400 liter 
wordt door verkoper Atrium voor de tijdelijke scherpe prijs van €259,- bij je 
thuisgebracht!
Drie Molenbekers gingen je al voor. Samen goed voor 1200 liter waterberging! 
Help mee om nog meer water op te vangen en het wateroverlast in de wijk 
te verminderen. 
De regenzuil bestel je via info@026regenton.nl. Ook als je een (andere) 
regenton wilt laten installeren. 026regenton.nl
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Een groene stad is een leefbare stad

En niet onbelangrijk, van groen word je blij! Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen 
die in een groene omgeving leven, gelukkiger zijn. 
Daarbij zijn de huizen 4-8% meer waard. Voor groene 
daken geldt ook nog dat de dakbedekking twee keer 
zolang mee gaat. Van groen word je dus een rijker mens. 

Als vervolg op de buurtactie Groene Daken Molenbeke 
gaat Bert Roete onderzoeken of er animo is voor een 
tweede ronde. Verder gaat hij in gesprek met de VVE’s 
van de verschillende appartementencomplexen in de 
wijk en de bedrijven langs de Velperweg, om te kijken 
of zij ook hun daken willen vergroenen. 

Als groene AANjager probeert Bert ook de hogere 
wijken, als Velperweg-Noord, Klarendal, St. Marten-
Sonsbeekkwartier te stimuleren om te investeren in 
een groendak. Het regenwater wat daar valt stroomt 
namelijk met een noodgang de heuvel af naar het 
lagergelegen Molenbeke. Hoe meer water daar 
wordt vastgehouden, hoe minder wateroverlast we in 
Molenbeke hebben.

Als je meer informatie wilt of bij wilt dragen aan een 
groener Molenbeke, mail naar groen@molenbeke.nl 

Foto madeinarnhem.nl

Het vergroenen van de stad is heel hard nodig, aldus Molenbeker en groene AANjager Bert Roete. Als we 
dat niet doen branden we tijdens zomerse dagen de stad uit en met een hoosbui spoelen we weg. Om de 
stad weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatsverandering moeten we snel aan de slag en 
dan is een groendak een goede manier. Het zorgt ervoor dat de temperatuur van een dak niet oploopt 
naar 80° C, maar tot maximaal 30° C. Verder houdt een groendak regenwater vast, waardoor er minder 
wateroverlast is. Erg handig in Molenbeke, waar regenwater moeilijk de grond in zakt.

Insectenhotel met groendak
Na de succesvolle Buurtactie Groene Daken Molenbeke was er wat 
materiaal overgebleven. Dat kan je weggooien, maar ook gebruiken 
om er iets leuks van te maken.

Een aantal Molenbekers en Molenbekertjes heeft zaterdagmiddag de 
handen uit de mouwen gestoken en van oude pallets, restjes groendak, 
dennenappels, snoeihout en wat stro dit prachtige insectenhotel gemaakt.



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

Achterstehoek 9  
Duiven

Vraagprijs 
€ 849.000 k.k..

Annastraat 4 
Arnhem, 

Vraagprijs 
€ 299.000 k.k.

Boulevard Heuvelink 201 
Arnhem

Vraagprijs
€ 795.000 k.k.

Velperweg 142 
Arnhem

Vraagprijs  
€ 449.500 k.k.

Laan van 
Klarenbeek 61 
Arnhem 

Vraagprijs  
€ 494.333 k.k.

Burgemeester 
Weertsstraat 61 
Arnhem

Vraagprijs  
€ 649.500 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!


