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Oproep bestuurslid

De MOLENBEKER is de wijkkrant van
Wijkvereniging Molenbeke.
De MOLENBEKER wordt gratis huisaan-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.

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat momenteel uit 5 leden en kan
nog wel wat versterking gebruiken. Wij zijn op zoek naar een voorzitter
en/of een algemeen bestuurslid die mee wil denken over de toekomst
van onze prachtige wijk.

Artikelen over wat er in de wijk gebeurt,
zijn altijd welkom op ons e-mailadres:
redactie@molenbeke.nl Heeft u kopij
voor de eerstvolgende MOLENBEKER?
Stuur deze dan op voor 15 april 2019.

Adverteren
Wilt u adverteren in onze wijkkrant?
Dat kan! Neem gerust contact met ons
op voor meer informatie.
Redactie
Annemarie Nijeboer, Judith Degen,
Annemiek Roest, Arno van den Heuvel,
Bert Roete, Gerard Scheers, Peter
Bakker, Aart van Cooten en
Rob Borgonjen
Bezorging
De wijkkrant zien wij als een gerichte
berichtgeving aan wijkbewoners.
Wij vragen de bezorgers dan ook de
wijkkrant bij ieder adres in Molenbeke
te bezorgen, ook wanneer er een
Nee-Nee sticker op de brievenbus is
geplakt. Heeft u hier bezwaar tegen,
laat het ons dan weten, dan houden
we daar rekening mee.
Contact Molenbeker
Post: Adolf van Nieuwenaarlaan 14,
6824 AN ARNHEM
Email: redactie@molenbeke.nl
Website: molenbeke.nl
Facebook.com/molenbeke
Twitter: @molenbeke
Nextdoor: Wijkver. Molenbeke
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Als bestuur onderhouden wij de contacten met de omliggende
wijkverenigingen en de gemeente en faciliteren wij de verschillende
werkgroepen en commissies die actief zijn in onze wijk.
Als bestuur komen wij ca 6 x per jaar bijeen om de actuele stand van
zaken door te spreken.
Belangstellenden kunnen zich melden via: secretaris@molenbeke.nl

?
Activiteitenagenda
Molenbeke 2019
Zondag 21 april Pasen
Zaterdag 27 april Koningsdag en kleedjesmarkt
Vrijdag 5 juli Camping Molenbeke met BYO - BBQ
Start zomervakantie!
Zondag 8 september Sportdag
Maandag 11 november St Maarten
Zondag 24 november Sinterklaas in Molenbeke
En dan nog deze.
Zaterdag 2 maart - Boekendag
Vrijdag 8 maart Vrouwendag
Woensdag 20 maart Dag van het Geluk
Vrijdag 29 maart Dag van de Duizend Voorbeelden
Woensdag 3 april Nationale Stoepkrijtdag
Maandag 22 april Dag van de Aarde
Zondag 28 april De Dag van de Lach

Van de reactie
Dat er veel gaat gebeuren in de directe omgeving van Molenbeke is zeker.
Is het erg? Het desolate bedrijfsterrein van de vroegere ENKA, later Akzo,
wordt een bruisend centrum waar leerlingen, werknemers en bewoners leren,
werken en leven. Loop eens om het terrein heen. En? Dat kan dus alleen maar
beter worden.
In dit magazine (helemaal opnieuw vormgegeven!) lees je meer over de
herontwikkeling op het terrein dat ingeklemd ligt tussen Molenbeke en
Plattenburg. Een school met drieduizend leerlingen, een woonwijk met tweewellicht driehonderd woningen. Dat naast de bestaande bedrijven die wat
herschikken op het terrein.
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Iedereen kon voorspellen dat er ooit iets zou gaan gebeuren op het ENKAterrein. Zo’n mooie locatie, dicht bij het stadscentrum en goed bereikbaar,
daar dromen projectontwikkelaars van. Een paar van die dromen worden
komende jaren verwezenlijkt. Er zijn plannen gemaakt, vergunningen
aangevraagd; aan de andere kant van het terrein (vanuit Molenbeke gezien) is
de schop al in de grond gegaan.
Leven in de brouwerij. Mooi toch? Nou, dat valt te bezien. Duizenden
leerlingen die heen en weer wandelen, fietsen en brommen door en langs de
wijken erom heen. Honderden mensen die op het terrein moeten zijn, maar
hun auto daar niet kwijt kunnen. De gevolgen van de extra bebouwing op het
leefklimaat in de buurt, bijvoorbeeld op de temperatuur in de zomer en de
waterafvoer.
Zijn we er daarom tegen? Dat moet iedereen zelf weten. Een groep bewoners
uit de omliggende wijken is in actie gekomen. Eerst apart vanuit Molenbeke,
Velperweg-Noord en Plattenburg, nu gezamenlijk in de klankbordgroep
Rondom ENKA. Niet om alle plannen tegen te houden, maar om te proberen
dat bij de herontwikkeling rekening wordt gehouden met de mensen in
de directe omgeving. Dan gaat het om veiligheid, verkeersafwikkeling,
parkeerdruk, duurzaamheid en groen. Ze zitten inmiddels aan tafel bij de
ontwikkelaar en het schoolbestuur.
Eind vorig jaar is in onze wijk een informatie- en discussieavond over het
ENKA-terrein gehouden. Daar hebben zo’n vijftig bewoners ideeën ingebracht.
Komende maanden treedt de klankbordgroep Rondom ENKA vaker in overleg
met omwonenden. Je wordt op de hoogte gehouden, onder andere in dit
nummer van de Molenbeker. Het onderwerp staat ook hoog op de agenda op
de wijkavond De Molenbeker Draait Door. Zet maar in je agenda: 28 maart,
20.00 uur, in het NIVON-huis(de Wasserij), Molenbeekstraat 26a.
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AED in de wijk
Onlangs hoorde ik van een fietsvriend van mij dat hij
een tijdje uit de running was geweest. Bij navraag bleek
hij een hartstilstand te hebben gehad. Gelukkig waren
er mensen om hem heen dit meteen wisten wat ze
moesten doen. Een nog veel groter geluk was dat er een
AED beschikbaar was. Met behulp van de AED kreeg hij
een stroomstoot toegediend waardoor zijn hart weer
bloed ging pompen.
Dit voorval was voor mij aanleiding om eens uit te
zoeken hoe het eigenlijk in Molenbeke gesteld is met de
aanwezigheid van een AED. Er zijn wel wat bedrijven aan
de Velperweg zoals de ABN bank en het sportlokaal die
een AED hebben maar die is buiten de openingstijden
niet beschikbaar.
Tijd voor actie vond Marcel Pennings. Hij startte via
de website AED in de buurt een inzamelingsactie op.
Via social media riep hij mensen in de wijk op om te
doneren. Dat ging meteen al heel erg goed. Ook mensen
rechtstreeks vragen leverde veel positieve reacties en
donaties op. In korte tijd wat er een behoorlijk bedrag
ingezameld. Door een laatste donatie vanuit het
wijkbestuur kon de AED worden aangeschaft.
De AED is centraal in de wijk opgehangen bij de oud
katholiek kerk aan de Willem van Kleeflaan. Fijn dat
het kerkbestuur heeft besloten hieraan mee te werken.
Naast de deur van de kloostergang hangt een kast
waarin de AED zich bevindt. Hierdoor is de batterij altijd
opgeladen en door de verwarming is hij ook meteen
geschikt voor gebruik. Om misbruik tegen te gaan is de
kast afgesloten met een code. De code is 6824 gelijk aan
de postcode van de wijk.
Nu maar hopen dat de AED niet gebruikt zal gaan
worden. Mocht het dan toch een keer nodig zijn dan
zitten we in ieder geval niet zonder.
Auteur - Marcel Pennings
Foto’s - Gerard Scheers
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Gluren bij de buren: Oscar en Susan
Het is vast wel opgevallen: maandenlang stond er
verschillende containers voor de deur van Hoornestraat
numer 10. Ook zo nieuwsgierig wat het verhaal is achter
al dat puin? Lees dan verder!
Oscar en Susan woonden al langere tijd in Arnhem
en waren op zoek naar een klushuis. En dat hebben
ze gekregen! Inmiddels zijn ze al 7 maanden aan het
verbouwen, gewoon naast het werk. Gelukkig komt het
einde nu enigszins in zicht en kan begonnen worden aan
de afwerking (maar de volgende plannen zijn alweer
gemaakt). Deze verbouwing laat zich samenvatten in 2
woorden: duurzaamheid en domotica. Hoe zit dat?
Duurzaamheid
Het hele huis is gestript en bestond op den duur
alleen nog maar uit steen. En zelfs die zaten niet
overal vast. Alle plafonds zijn eruit geweest, en de
vloer van de woonkamer is totaal vervangen door een
geïsoleerde betonvloer met vloerverarming. Alle elektra
is aangepakt, de riolering en de hele CV installatie is
opnieuw aangelegd. Omdat toch alles open lag (en
ook i.v.m. brandveiligheid), is direct alles geïsoleerd.
Dus elk plafond en elke vloer. Op den duur lag de
hele benedingverdieping vol met riet en puin – en dat
bij 35 graden! Een ventilator in het raam bracht een
beetje verlichting. In totaal is maar liefst 60 m3 (!!) aan
sloopafval uit het huis gekomen.

Als er iemand televisie wil
kijken, schakelt het licht op
de juiste sterkte en gaan de
lamellen dicht. En ook aan het
waterprobleem in de kelder
is gedacht: er is afzuiging en
verwarming aangelegd.
Streven is om niks meer te
doen, het huis neemt het als
het ware over. Dit alles leidt
tot meer comfort en natuurlijk
ook energiebesparing (bijvoorbeeld omdat lampen niet
onnodig blijven branden, handig bij kinderen).
En waarom dit huis als enige in de straat een rood dak
heeft in plaats van zwart? In balken in de voorkamer en
bij de ensuite deuren zijn granaatscherven gevonden.
Blijkbaar is er tijdens WOII hevig gestreden hier. Zwarte
pannen waren in die tijd schaars, dus duur.
Oscar en Susan vinden het een fantastische ervaring,
maar zijn ook opgelucht dat het grove werk er inmiddels
op zit. Ze hopen nog heel wat jaren met veel plezier in
het huis (en Molenbeke) te mogen wonen.
Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers

“We zijn helemaal voorbereid
op loskoppeling van het
gas. Zo hebben we een
inductiekookplaat en zijn
overal aircoleidingen getrokken
waarmee we in de toekomst
ook kunnen verwarmen.
Komend jaar willen we nog
een groen dak aanleggen op
de schuur. En in de toekomst
natuurlijk ook zonnepanelen”.
Domotica
Oscar heeft een eigen bedrijf in smarthomes voor
particulieren, oneDOMUS. In dit huis kon hij helemaal
los gaan, dus werkelijk alle nieuwe snufjes zitten erin.
Zodra ze het huis verlaten gaan alle lichten, apparaten
en de verwarming uit, gaat het alarm aan en begint de
robotstofzuiger zijn werk te doen. Zodra er ’s nachts
iemand een voet naast het bed zet, gaat er een zacht licht
schijnen op de slaapkamer en overloop. Net genoeg om je
weg naar de wc te vinden en niemand wakker te maken.
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Nieuwe Molenbekers
Naam: Ruben en Jolien
Adres: Willem van Gullikstraat
Molenbeker sinds: 1 april 2018

Jolien werkt bij de Inspectie voor de GezondheidsZorg
met als aandachtsgebied ziekenhuizen en particuliere
klinieken.

Woonhistorie:
Ruben komt oorspronkelijk uit Nijmegen, Jolien uit
Zutphen en samen hebben zij in de wijk Sonsbeekkwartier gewoond maar de benedenwoning daar werd
te klein.

Sport:
Ruben houdt ervan om bij mooi weer met de racefiets op
pad te gaan. Jolien loopt graag hard en is regelmatig te
vinden bij de sportschool.
Hobby’s en interesses:
Wat opvalt bij Ruben en Jolien is de domotica in hun huis.
Dit blijkt een interesse van Ruben te zijn. Ruben vertelt
dat tijdens de verbouwing is nagedacht over slimme
verlichting. Zo gaan lampen automatisch aan in ruimtes
waar beweging is.

'Schaatsen op
de vijver was een
verrassing!'
Verder verandert de intensiteit van het licht afhankelijk
van het moment van de dag. Bijzonder is dat er slimme
rookmelders in het huis zitten, gekoppeld aan de
verlichting, die bij brand de route verlichten om het huis
uit te komen. Ruben heeft nog veel meer ideeën maar
voor nu vinden zij het wel voldoende.

Waarom Molenbeke:
Jolien vertelt dat Molenbeke bij hen eigenlijk nog niet
bekend was omdat ze voor het werk naar Utrecht reizen
vanuit Sonsbeekkwartier. Toen ze op zoek gingen naar een
jaren dertig woning, kwam Molenbeke al snel in beeld.
Werk:
Ruben werkt op dit moment nog bij Allego, een bedrijf
dat elektrische laadpalen produceert. Binnenkort stapt
hij over naar Alliander in Arnhem.

Eerste indruk hier?
Jolien geeft aan dat toen zij het huis in december
kochten er net geschaatst werd op de vijver voor hun
huis. Dat was een aangename verrassing en al snel
kwamen ze hierdoor in contact met bewoners van
Molenbeke. Dat gold ook voor het Italiaanse feest waar
beiden aan deelnamen nadat ze in april in hun huis
konden. “We vielen met onze neus in de boter”, vertellen
ze enthousiast.
Tot slot
Ruben wil tot slot nog graag vermelden dat hij het fijn
vindt dat er in de wijk initiatieven worden genomen voor
verduurzaming van de woningen.
Auteur - Judith Degen
Foto’s - Gerard Scheers
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Auteur en foto - Annemiek Roest

Heel Molenbeke bakt - Merenque taart
met chocolade en hazelnootlikeur
gemaakt door Verona Weerts

Verona: “Deze taart hebben we gemaakt met Running
Diner, een erg leuk initiatief in de wijk en perfect om
nieuwe mensen te ontmoeten en anderen beter te leren
kennen. Ik vind het leuk om dan wat bijzonders op tafel
te kunnen zetten en dat is precies wat deze taart is! Na
het recept afgekeken te hebben bij vrienden bleek deze
taart makkelijker te maken dan ik dacht. En je maakt er
indruk mee! Heel Holland bakt is er niks bij.
Tip: Omdat er een zwangere bij ons aan zou
schuiven heb ik de hazelnootlikeur vervangen voor
hazelnootsiroop, een mooi alternatief”.
Benodigdheden (voor 8-10 personen):
• 9 eiwitten
• 350 g fijne kristalsuiker
• 150 g pure chocolade, grof gehakt
• 75 g blanke geroosterde hazelnoten, grof gehakt
+ extra om te garneren
• 900 ml slagroom, lobbig geklopt
• 100 ml dikke Griekse yoghurt
• 150 g poedersuiker, gezeefd + extra om te bestuiven
• 50 ml frangelico of andere hazelnotenlikeur (slijter)
• 300 g bramen
• 300 g frambozen
• 150 g blauwe bessen
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 140 °C. Bekleed 2 bakplaten
met bakpapier.

Teken met een passer een cirkel van 26 cm Ø op de
eerste en een cirkel van 20 cm Ø en een cirkel van 13 cm
Ø op de tweede.
Klop de eiwitten stijf in een heel grote, schone kom,
voeg een kwart van de suiker toe en klop tot de suiker is
opgenomen. Voeg de rest van de suiker in delen toe en
klop steeds goed. Het eiwit moet mooi glanzen.
Spatel de grof gehakte chocolade en hazelnoten
voorzichtig en kort erdoor. Strijk het eiwit gelijkmatig
uit over de getekende cirkels zodat je 3 platte schijven
van gelijke dikte krijgt. Bak de meringues 10 minuten
in de oven, verlaag dan de oventemperatuur tot 100
°C en bak nog 1¼ uur of tot de meringues knapperig en
droog zijn. Laat afkoelen. Je kunt de meringuecirkels van
tevoren maken en luchtdicht afgesloten bewaren.
Spatel room, yoghurt, poedersuiker en hazelnootlikeur
door elkaar. Leg, om de taart in elkaar te zetten, de
grootste meringuecirkel op een grote serveerschaal,
verdeel de helft van de room en de helft van het fruit
erover. Leg de middelgrote meringuecirkel erop en
verdeel het grootste gedeelte van de rest van de room
en de rest van het fruit erover. Leg de kleinste meringue
erop, strijk de rest van de room erover, bestrooi met
achtergehouden hazelnoten en bestuif met poedersuiker.
Garneer met de chocokrullen (kant en klaar of snijd
met een mes dunne flinters chocolade van een reep en
gebruik deze als garnering).
Eet smakelijk

MOLENBEKER | 7 |

Markante Molenbeker:
Mr Big Hand Tom
Hij speelde nog blues en boogiewoogie met Rob Hoeke. Afgelopen zomer klonk zijn pianomuziek in het parkje aan de
vijver. In gesprek met Tom van der Meijden uit de Sasboutstraat. Beter bekend als Mr Big Hand Tom.

Hij laat zijn handen zien. Twee kolenschoppen, om
het oneerbiedig te zeggen. Hij haalt een fles bier uit
de koelkast. Hij klemt het flesje vast tussen duim en
middelvinger. Kan vrijwel niemand. “Snap je nou waarom
ik Mister Big Hand Tom word genoemd?”
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Hij schatert. Iedereen mag hem bij zijn bijnaam noemen.
Op bezoek bij Tom van der Meijden (70) uit de
Sasboutstraat. Zijn huis is nauwelijks zichtbaar, het pand
ligt verscholen achter een enorme conifeer.

Die is decennia geleden door een
familielid geplant. Die gaat er
daarom niet uit, ook al zorgt ie voor
veel schaduw.
Dagen na het interview belt Tom
zijn interviewer. Hij was vergeten
te melden dat hij samenwoont met
twee poezen, Puckje en Bartje. De
eerste is bijna 16 jaar, de tweede
6 jaar. Zij horen bij zijn huishouden,
hij geniet van het tweetal en dus
horen zij in het artikel te worden
genoemd. Dat beloof ik.
Veel Molenbekers zullen Tom
kennen, vooral vanwege zijn
virtuoze pianospel. Bezoekers
van het laatste zomerfeest in het
parkje hebben hem horen spelen.
Iedereen kwam in beweging. De
organisatoren wilden naar bed,
maar de pianist niet; hij had het
naar zijn zin en improviseerde maar
door.
De piano staat centraal in zijn
woonkamer, het instrument is zijn
lust en zijn leven. Al meer dan 50
jaar bespeelt hij de toetsen. Er is
geen bladmuziek te zien. “Ik heb
een muzikaal geheugen en speel
alles uit mijn hoofd. Ik kan geen
noten lezen, alleen eten.”
Hij bekent een dubbelleven te
hebben gehad. Overdag was hij een nette employee van een bank, ’s avonds pianist.
Jarenlang hield hij zich bezig met ondergrondse activiteiten voor het hypotheekarchief
van de ABN Amro. In pak liep hij rond tussen stellingen met mappen, in de kelder van
het imposante bankgebouw aan het Willemsplein (nu Stan & Co).

‘Met deze vingers gooi ik het
makkelijk op een akkoordje’
MOLENBEKER | 9 |

Ook werkte hij op de bankfilialen in de Kerkstraat,
aan de Jansbuitensingel en aan de andere kant van
de Rijn in De Laar.
Liever praat hij over zijn andere leven, zijn leven
als pianist. Een vriendje leende hem ooit twee lp’s.
Eentje van The Rob Hoeke Rhythm & Blues Group,
de andere van Rob Hoeke’s Boogie Woogie Quartet.
“Geweldige muziek, die platen heb ik helemaal grijs
gedraaid. Door Rob Hoeke ben ik verslingerd geraakt
aan blues. Binnen het blues-raamwerk kan ik dan
eindeloos improviseren. Dat is echt genieten.”
Hij heeft nog verschillende keren opgetreden met
Rob Hoeke. Hij denkt daar graag aan terug. Later
trad hij vaak op in café De Kroeg en in het Koffiehuis
aan de Arke Noachtstraat in het centrum, meestal
met drummer Xander van Veelen. “Xander en ik
oefenen een keer per maand in de kelder van de
Akzo, maar eigenlijk hebben we dat niet nodig, want
we zijn helemaal op elkaar ingespeeld.”

‘Ik kan geen noten lezen, alleen eten’

‘Dit huis is nog door mijn vader ontworpen’
Tom van der Meijden woont vanaf 1974 aan de Sasboutstraat.
Zijn eigen vader heeft het rijtje van vijf huizen in de jaren vijftig
ontworpen en gebouwd. De huizen zijn eerst verhuurd en later
verkocht.
Tom heeft de laatste, op nummer 12, van zijn ouders geërfd en
is er toen direct in gaan wonen. “Ik ga hier voorlopig niet weg,
want dit huis heeft veel gevoelswaarde voor mij. De geest van
mijn vader waart hier rond en dat bedoel ik positief.”
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Hoofdpersoon in
‘Typisch Klarendal’

Nog steeds speelt hij voor publiek,
bijvoorbeeld in de Klarendalse Molen en in de
Woonzorgcentra Hoogstede en Westerkade.
“Maar dan geen blues of boogiewoogie, maar
Café aan de haven en een medley van oude
kinderliedjes. Ik pas mijn repertoire aan mijn
toehoorders aan. Bij mij vallen ze zelden in
slaap.”
Af en toe speelt hij op begrafenissen. Met een
glimlach: “Ik stel me soms voor dat het deksel
van de kist omhoog gaat en ik opeens hoor:
‘Zeg Tom kan het effe wat zachter’.”

Tom was in januari een van de hoofdpersonen in het
EO-televisieprogramma Typisch Klarendal. In de serie
komen danskoningin Riekie (92 jaar), kunstschilder
Sjacco en muizenvanger Gerard voorbij. Maar ook Mr
Big Hand Tom, terwijl hij helemaal geen Klarendaller is.
Tom: “Ik ontmoette de regisseur tijdens een
pianoconcert in Klarendal. Hij wilde mij graag in de
serie hebben. Waarom niet, dacht ik. Ze hebben hier
ook thuis gefilmd. Nu weet iedereen in Nederland hoe
ik de afwas doe. Ach, maakt me niet uit.”

Tom kruipt achter de piano. Hij toont nogmaals
zijn handen. Ik zie acht witte toetsen tussen zijn
duim en pink. Hij zegt: “Met deze vingers gooi ik
het makkelijk op een akkoordje.”

Auteur - Aart van Cooten
Foto’s - Gerard Scheers

MOLENBEKER | 11 |

Rondom ENKA
In de vorige MOLENBEKER (#6) informeerden we je al over de eerste ideeën voor herontwikkeling van het ENKAterrein, ten oosten van Molenbeke. In de tussentijd heeft de werkgroep ENKA een bewonersavond georganiseerd,
zijn de onderhandelingen tussen PingProperties en ROC Rijn IJssel afgerond, is met de omliggende wijken de
stuurgroep Rondom ENKA geformeerd en is er brief vanuit de nieuwe stuurgroep naar de gemeente gestuurd.
De plannen
Er is dus een hoop gebeurd, maar eerst even een
korte toelichting op de plannen. Op het ENKA-terrein
wordt aan de kant van Plattenburg (oostzijde) ca. 250
woningen gerealiseerd door bouwcombinatie BPD/
Klok-groep. Aan de andere zijde, langs de Vosdijk, gaat
ROC Rijn IJssel Velpercampus ontwikkelen voor ruim
3000 leerlingen en 250 medewerkers. De staf gaat
zich vestigen in de Witte Villa langs de Velperweg. De
leerlingen krijgen een plek in de witte villa, de eerste vier
verdiepingen van de Akzo-toren, het daarachter gelegen
kantoorgebouw, welke wordt uitgebreid met eenzelfde
volume langs de Vosdijk en een laag gebouwtje langs het
spoor. Het auditorium direct achter de toren zal gebruikt
worden voor avondonderwijs.
Teijin vestigt zich in kantoorgebouw op het achterste
deel van het terrein, naast het laboratoriumgebouw
welke aan het spoor staat. Het bestaande pand,
tegenover de tennisbanen, zal deels gesloopt worden en
krijgt een nieuwe gevel.
Informatieavond Molenbeke
De informatieavond van 21 november ’18,
georganiseerd door de Molenbeekse werkgroep ENKA,
was drukbezocht. De avond begon met een korte
presentatie van de plannen, waarna de Molenbekers
hun ideeën en opmerkingen konden maken bij drie
thematafels: duurzaamheid, verkeer en leefkwaliteit.
Hier ontstonden levendige discussies. Over het algemeen
werd het ontwikkelen van het terrein als positief
ervaren, alleen waren er wel veel zorgen over verkeer,
het aantal leerlingen van en naar station Velperpoort en
leerlingen die tijdens pauzes gaan rondhangen in de wijk.
Stuurgroep Rondom ENKA
Door de ontwikkelaars en de gemeente Arnhem zijn de
werkgroepen ENKA uit Molenbeke en Plattenbrug een
aantal keer bijgepraat over de plannen. De aanwezige
bewoners hebben op eigen titel hun mening geven over
de plannen. Helaas werd er met die inbreng weinig
gedaan. Daarom hebben de bewoners van de wijken die
grenzen aan het voormalige ENKA-terrein (Molenbeke,
Velperweg-Noord, Plattenburg, VVE De Grote Enk) zich
verenigd in Stuurgroep Rondom ENKA.
De stuurgroep is een soort van klankbordgroep voor
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ontwikkelaars en gemeente. De stuurgroep is niet
de vertegenwoordiging van alle bewoners uit de
verschillende wijken rondom het ENKA-terrein. De
verantwoordelijkheid van het informeren van alle
bewoners over de plannen ligt en blijft bij ontwikkelaars
en gemeente. Mocht je problemen hebben met de
plannen laat het dan ook aan hun weten. Het zou fijn zijn
als je daar de stuurgroep van op de hoogte brengt, zodat
we mogelijk gezamenlijk op kunnen trekken (mail naar
rondomenka@gmail.com).
Standpunten van Rondom ENKA
De visie van stuurgroep Rondom ENKA is om het ENKAterrein te ontwikkelen als toonbeeld van duurzaam
wonen, werken, leren en verblijven, aan de rand van het
centrum van de groenste stad van Nederland. Waar het
voor bestaande en nieuwe bewoners én gebruikers goed
toeven is.
Gezien de huidige plannen en de manier waarop daar
door de gemeente Arnhem gereageerd wordt ziet de
stuurgroep nog een aantal aandacht-/zorgpunten.

Stuurgroep zet zich in
voor een duurzame
omgeving.
Zie het ENKA-terrein als een geheel
Op dit moment worden alle ontwikkeling aan de
Velperweg op zichzelf bekeken en beoordeeld.
Ook binnen het ENKA-terrein spelen meerdere
ontwikkelingen die, zo lijkt, ieder voor zich worden
behandeld en beoordeeld. Rondom ENKA dringt bij de
gemeente aan op een integrale visie/aanpak en wil
betrokken zijn bij de planvorming.
Verkeer: parkeren, ontsluiting en verkeersveiligheid
Op het gebied van verkeer vraagt de stuurgroep
aandacht voor drie belangrijke thema’s:
1. P
 arkeren: alle nieuwe gebruikers dienen op
eigenterrein te parkeren en niet in de wijken.
2. Ontsluiting ENKA-terrein: er moet goed worden
gekeken waar het verkeer van en naar het terrein
heen wordt geleid en hoe het verkeer verder Arnhem

in of uit gaat, zonder verkeersoverlast in de wijken te
bezorgen.
3. V
 erkeersveiligheid: de plannen moet aantonen
dat de verkeersveiligheid voor ons allemaal wordt
gewaarborgd, met name aan kwetsbare doelgroepen:
fietsers, kinderen en ouderen.

bestemmingsplanwijziging om woningbouw mogelijk te
maken op het ENKA-terrein.

Leefbaarheid: groene omgeving en studentenstromen
Ruim 3.000 studenten, die van en naar de Velpercampus
gaan, vraagt om een goede inrichting en beheer van
de buitenruimte. Hierover wil de stuurgroep afspraken
maken met ROC en gemeente, met speciale aandacht
voor rookplekken, snoeproutes, het stallen van fietsen
en het OV.

Hoe nu verder?
Inmiddels zit de stuurgroep Rondom ENKA aan tafel
bij gemeente om te praten over het verkeersplan en
duurzaamheid: energietransitie en klimaatadaptatie.
Vanuit ROC Rijn IJssel heeft Rondom ENKA de
uitnodiging gekregen om mee te praten over de inrichting
van de buitenruimte van de Velpercampus. Naar de
mening van de stuurgroep moet die zo groen mogelijk
om wateroverlast en hittestress te voorkomen, m.a.w.
klimaatbestendig.

Duurzaamheid & klimaat: meer dan alleen
energietransitie
Rondom ENKA ziet de ontwikkeling van het ENKAterrein als een uitgelezen kans om iets te doen op het
gebied van energietransitie -de transitie van aardgas
naar andere vormen van energie- , als op het gebied
van klimaatadaptatie: de aanpak van wateroverlast
en hittestress. Gezien de lage ligging en de versteende
inrichting is hier veel winst te halen.
Brief naar gemeente Arnhem
Bovenstaande zorgen en standpunten van stuurgroep
Rondom ENKA, zijn op 5 februari kenbaar gemaakt in
een brief naar college van Burgemeester en wethouders
van Arnhem. Een afschrift van deze brief is ook naar
de raad, gemeentelijke projectleider en ontwikkelaars
gegaan.
In de brief heeft de stuurgroep Rondom ENKA aan het
college gevraagd of bewoners een inbreng hebben bij
het opstellen van de nota van uitgangspunten voor de

Tevens heeft de stuurgroep de gemeenteraad een
verzoek ingediend voor een tafelgesprek gevraagd, om
de standpunten te verduidelijken in een gesprek.

Ook is de afspraak gemaakt met het ROC om tijdens de
bouw, maar ook daarna wanneer de school in gebruik is,
regelmatig met elkaar te bekijken hoe het gaat en waar
eventuele overlast in de wijken voorkomen of verholpen
kan worden.
Zover is het nog niet, eerst zullen de plannen door de
planologische traject moeten gaan. De stuurgroep
Rondom ENKA zal dit nauwlettend in de gaten houden.
Hierover en de verdere ontwikkelingen zullen zij je
via de MOLENBEKER, maar ook twitter, Facebook en
Nextdoor op de hoogte houden. Op 28 maart zal tijdens
de Molenbeker Draait Door ook aandacht zijn voor de
herontwikkeling van het ENKA-terrein. Wil je eerder mee
praten, mail dan naar rondomenka@gmail.com.
Auteur en foto - Bert Roete
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Bedrijf in de spotlight: De Bloemenwinkel
Wie via de Willem van Kleeflaan de wijk inrijdt, loopt
tegenwoordig een grote kans om langs de geparkeerde
bestelbus van De Bloemenwinkel te rijden. Eigenaresse
van De Bloemenwinkel, gevestigd in het Winkelcentrum
Klarendal, is Martine van der Wart. Begin vorig jaar is zij
samen met haar gezin neergestreken in Molenbeke. Een
kennismaking met deze enthousiaste onderneemster.
Wat is jouw drijfveer geweest om een bloemenwinkel
te beginnen? En waarom in Winkelcentrum Klarendal?
Mijn naam is Martine van der Wart. Sinds 11 maart
2010 heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken en
heb ik mijn eigen bloemwinkel geopend, genaamd “De
Bloemenwinkel”. Begonnen op de Jacob Cremerstraat
en sinds september 2014 zijn we verhuisd naar het
modekwartier. Hier zijn we gehuisvest in winkelcentrum
Klarendal op de Klarendalseweg 138E te Arnhem.
In de periode van 2000 t/m 2003 heb ook een eigen
bloemenwinkel gehad “Het Gulden Bloemetje”
Auteur en foto - Rob Bourgonje
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Wij hanteerden toen al de formule dat wij voor
kwaliteitsbloemen gingen omdat dit op de lange termijn
zijn vruchten afwerpt. Op het moment dat wij stopten
hadden wij veel bedrijven en vaste klanten waar wij de
bloemen voor mochten verzorgen. In de tussenliggende
periode ben ik werkzaam geweest als etaleur.
Nu opnieuw met mijn eigen bloemenwinkel valt alles
op zijn plek.
Waarvoor kan men bij de Bloemenwinkel terecht?
Sinds de opening heb ik mij met name gericht op de
winkel zelf en op mijn klanten die in de winkel komen, ik
heb nu een goede balans kunnen vinden in wat de klant
vraagt en wat ik ze kan aanbieden. De bloemenwinkel
staat garant voor een breed assortiment aan bloemen.
Ik heb destijds de keuze gemaakt om alle bloemen los te
verkopen.
Hierdoor is het mogelijk om zelf (of met wat advies) een
boeket samen te stellen. Dit is iets wat de klanten erg
kunnen waarderen. De bloemen komen een aantal keren
per week vanaf de veiling zodat ik zeker weet dat het
altijd vers is.

Klein: €
17,50
Middel:
€ 22,50
Groot:
€ 27,50

Bloemenabonnement
Een vers boeket gratis thuisbezorgd. Zo vaak je wilt!

DE BLOEMENWINKEL
ARNHEM

• Bloemen voor elke gelegenheid
• Rouwbloemstukken
• Bruidswerk

• Woon- en lifestyle accessoires

Winkelcentrum Klarendal - Klarendalseweg 138E - 6822 GG Arnhem - (026) 443 40 40

Verder heb ik een uitgebreid assortiment aan planten
in de winkel. Dat is iets waar ik wel trots op ben en mij
onderscheid ten opzichten van mijn collega’s Ik probeer
altijd moderne en bijzondere planten in te kopen.
Daarnaast heb ik veel verschillende lifestyle producten
in mijn winkel, van geurkaarsen, vazen, potten tot
woonaccessoires Waar de klanten uiteraard echt voor
komen is het stukje persoonlijke aandacht, het dagelijkse
praatje en de gezelligheid.
Wat zijn jouw plannen voor de toekomst?
Mijn toekomstplannen zijn lekker doorgaan waar we
mee bezig zijn. Ik heb leuke mensen om mij heen waar
ik graag mee werk. Verder vindt ik het belangrijk om ook
een stukje terug te geven. Zo zijn wij altijd wel bereid om
mee te denken met leuke initiatieven.
Ik krijg steeds vaker de vraag of ik bij mensen thuis mee
kan denken in een stukje inrichting en decoratie Het is
niet altijd eenvoudig om in huis de juiste balans te vinden
tussen meubelen, kleuren, accessoires en planten. Dit wil
ik gaan oppakken om bij mensen thuis een persoonlijk
advies te geven en dan ook daadwerkelijk daar de
aankleding van gaan doen. Dit kan in een woonsituatie
zijn, maar bijvoorbeeld ook voor de verkoop van een
woning. Ook de zakelijke markt is een aandachtspunt

Ik heb al een groot aantal bedrijven waar ik de bloemen
voor mag verzorgen maar dit wil ik nog verder uit
breiden. Met al deze plannen is het ook noodzakelijk om
mijn website te vernieuwen dus dat staat ook nog op
mijn verlanglijstje.

‘lekker doorgaan
waar we mee
bezig zijn’

Als je Molenbeke met een bloem zou moeten
vergelijken, welke zou dat dan zijn?
Wij wonen na een grondige verbouwing vanaf juni nu in
het mooie Molenbeke. Het is een fantastische wijk en
wij hebben het hier erg naar onze zin. Als ik Molenbeke
met een bloem zou moeten vergelijken dan zou ik zeggen
een Alstroemeria Elk blaadje van een Alstroemeria
staat voor een betekenis namelijk begrip, humor, geduld,
medeleven daadkracht en respect. Ook wel de bloem van
de vriendschap genoemd. Dat zijn wel eigenschappen
welke wij terug zien in deze wijk. Wij hopen hier nog heel
lang met veel plezier te mogen wonen.
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Rectificatie matrixborden
In de vorige editie van de MOLENBEKER stond een
foutieve weergave van de snelheidsmetingen van de
Velperweg. Hieronder de juiste gegevens.
In de periode van 26 juli t/m 17 aug. ‘18 heeft er op
verzoek van bewoners aan de Velperweg een matrixbord
gehangen om de snelheden te registreren van de
passerende voertuigen. De resultaten zijn:
- In deze periode zijn er ruim 23.200 voertuigen over
de Velperweg gereden, deze hebben bijna 127.000
metingen opgeleverd.
- Van de 23.224 voertuigen heeft 19,3% (4.479 voertuigen, de maximum snelheid van 50km/h overtreden.

- De hoogst gemeten snelheid was 139 km/h, deze werd
1 maal gemeten (dit kan ook hulpvoertuig geweest zijn).
- Uit de gemeten waarden blijkt dat ca 85% van de
weggebruikers met een gemiddelde snelheid van
52km/h over de Velperweg rijdt.
- De snelheden van 60 km/h en meer komen
hoofdzakelijk voor tussen 01:00 en 06:00 uur.
Op dit moment vinden metingen op de Vosdijk, t.h.v. de
tennishal, in zuidelijke richting plaats.
Voor vragen: Arno van den Heuvel,
secretaris@molenbeke.nl

Feest (x2)
In november is het voor kinderen dubbel feest in de wijk: eerst vieren we St. Maarten en een paar weken later
Sinterklaas. Dit jaar waren er weer veel kinderen op de been: de Baptistenkerk was het vertrek- en eindpunt van
St. Maarten waar ook deze keer weer een deel van de (enorme) opbrengst naar de Voedselbank Arnhem ging.
Sinterklaas werd dit jaar weer bij Robbers & van den Hoogen gevierd, met een warm welkom door de Blaospoepers.
Op naar volgend jaar!
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Het is genieten!
Aloys heeft wat met olifanten. Iedereen in zijn omgeving kent zijn speciale band met deze indrukwekkende dieren.
‘Het eerste filmpje wat ik van m’n kleindochter toegestuurd kreeg toen ze op reis in Kenia was, was er een met
olifanten erop! Dat is echt genieten!’
Maar in Thailand is mijn fascinatie voor
olifanten al ontstaan. ‘Hun enorme
saamhorigheidsgevoel, zorg en trouw
naar elkaar in de groep is heel bijzonder.
Ze helpen jonkies van groepsgenoten
wanneer de moeder even niet in de
buurt is en ze rouwen wanneer een
van hen komt te overlijden. Dat is toch
fantastisch om te zien.’

Auteur en foto’s - Gerard Scheers

In de loop der jaren is Aloys olifanten gaan verzamelen. Eigenlijk is het
begonnen met het voortzetten van de verzameling van z’n vader. Hij heeft
er nu naar schatting zo’n 80 tot 90 in allerlei maten en uitvoeringen. Een
deel ervan staat in de kast in de woonkamer maar veel zit ook nog in
dozen. ‘Het is niet dat ik speciaal op zoek ben naar bepaalde uitvoeringen.
Meestal krijg ik ze kado.‘ Voor mij is de herinnering die met zo’n olifantje
verbonden is belangrijk.’ Aloys toont voor de foto twee speciale
exemplaren uit zijn collectie. De een is nog van zijn vader en de ander van
een dierbare vriendin.
Aloys woont met Nelleke al vanaf 1972 in hun huis aan de Adolf van
Nieuwenaarslaan. ‘Ik ben geboren op Java en ben via Thailand naar
Nederland gekomen toen ik nog geen 6 jaar oud was.

Aloys Wijngaards,
Adolf van Nieuwenaarlaan

Gerard gaat met zijn
fotocamera op zoek naar
Molenbekers met een passie.
Wat drijft hen, hoe is het
ontstaan en waar genieten ze
van. In elke Molenbeker een
verslag van zijn bevindingen.
Ben jij ook een Molenbeker die
enorm geniet van z’n passie,
of ken je er een?
Mail naar:
gerard.scheers64@gmail.com
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De Cello zet eerste stap naar verduurzaming
De Cello heeft de eerste stap naar verduurzaming van
het appartementengebouw gezet
Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) van De Cello
(Velperweg 30) is de werkgroep Toekomstverkenning De
Cello bezig om uit te zoeken hoe het gebouw ‘van-hetgas-af’ kan. De trekker van de werkgroep, Vincent van
Vliet, neemt als vertegenwoordiger van de VvE ook deel
aan de werkgroep Molenbeke Energie, die op wijkniveau
gaat kijken wat we samen aan verduurzaming kunnen
gaan doen.

Op basis van het door de werkgroep Toekomstverkenning De Cello uitgevoerde vooronderzoek heeft
het AANjaagteam van de gemeente Arnhem het
initiatief van de VvE positief beoordeeld. Mede door
ondersteuning vanuit het AANjaagfonds zal een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd gaan worden.
Als de uitkomst van het onderzoek klaar is, kan het
bestuur van de VvE een concreet voorstel voor een
verduurzaamde MJOP aan de ALV voorleggen.
Wordt vervolgd.

Over een aantal jaren staat de vervanging van de
gemeenschappelijke CV-ketels van De Cello in de
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gepland. De vraag
of er overgestapt kan worden naar een minder CO2uitstotende verwarmingsinstallatie. Het antwoord hangt
primair af van de technische mogelijkheden en – niet
minder belangrijk – de financiële consequentie: de nu al
hoge servicekosten moeten immers draagbaar blijven.

Foto - dekleermaeker.nl

Buurtpreventiecommissie 3.0
In 1987 was Molenbeke één van de eerste wijken in Nederland die als proef samen met de politie een team van
bewoners had gemobiliseerd om hun wijk veilig te houden. Dit kwam voort uit het feit dat er in Molenbeke veel
criminaliteit was, met name woninginbraken. Daar hebben we destijds de landelijke dagbladen nog mee gehaald.
Bij een aantal woonhuizen hier in onze wijk prijkt dan ook nog een stickertje op het raam waaruit dit blijkt. Door
de activiteiten van de buurtpreventie in samen werking met de politie is in de loop van de jaren de criminaliteit fors
afgenomen.
In 1987 was Molenbeke één van de eerste wijken in
Nederland die als proef samen met de politie een team
van bewoners had gemobiliseerd om hun wijk veilig te
houden. Dit kwam voort uit het feit dat er in Molenbeke
veel criminaliteit was, met name woninginbraken. Daar
hebben we destijds de landelijke dagbladen nog mee
gehaald. Bij een aantal woonhuizen hier in onze wijk
prijkt dan ook nog een stickertje op het raam waaruit
dit blijkt. Door de activiteiten van de buurtpreventie in
samen werking met de politie is in de loop van de jaren
de criminaliteit fors afgenomen.
What’sApp
Met de introductie van nieuwe technieken, zoals
bijvoorbeeld What’sApp, merken we nu dat de
buurtpreventie in haar oude vorm steeds minder
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noodzakelijk wordt. Indien wijkbewoners nu onraad zien
of merken dan worden direct maatregelen genomen
door degene die het signaleert. Dit komt doordat
door men zelf over betere communicatiemiddelen kan
beschikken dan vroeger, met name door het bezit van
de smartphone. Daarnaast zijn onze woningen steeds
vaker voorzien van beter hang- en sluitwerk waardoor
het inbreken steeds lastiger wordt. Daar kan alleen een
buurtpreventie team weinig tot niets meer aan doen om
dit verder tegen te gaan. Wij weten allemaal inmiddels
waar en wie we dan moeten waarschuwen. Ook de
politie heeft hier allerlei campagnes voor opgezet.
Uitwerpselen opruimen svp
Wij denken dan ook dat het buurtpreventieteam een
andere missie en visie zal moeten krijgen dan alleen

Advertentie

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

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

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

Regio’s

Nijmegen
024 - 22 101 22

Arnhem
026 - 84 83 148

‘s-Hertogenbosch
073 - 22 100 82

Wageningen
0317 - 703 017

24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

Auteur - Menno Feitsma
het terugdringen van de criminaliteit. Wij denken dat
wij als commissie veel meer het sociale aspect van het
samenleven in een wijk moet benadrukken. Dit houdt
in dat we als commissieleden wijkbewoners moeten
motiveren om anderen, woonachtig in onze mooie wijk
of personen die zich ophouden in Molenbeke, aan te
spreken op hun gedrag of acties. Een voorbeeld is om
mensen die hun hond uitlaten direct aan te spreken als
ze de uitwerpselen niet direct opruimen. Of dat we zoals
onlangs gezien hebben met de sneeuwval, vanwege
het winterse weer, er samen voor moeten zorgen dat
stoepen schoongeveegd zijn en blijven. Uiteraard zal
de commissie de regie houden in de buurtpreventie
app, maar indien er criminaliteit voorkomt, dan is
het eenieders burgerplicht om de politie of andere
hulpdiensten in te schakelen.

huisdier gewapend bij nacht en ontij de straat op gaan
om op zoek te gaan naar inbrekers of andere duistere
lieden met verkeerde intenties, maar er wordt wel van
je verwacht dat je durf en lef hebt om anderen ( ook
wijkbewoners) aan te spreken op hun gedrag en of
hulp te bieden aan buren of straatgenoten die dit
nodig hebben.
Als je mee wil werken hieraan, dan kan je jezelf
aanmelden via buurtpreventie@molenbeke.nl. Een
aantal keren per jaar zullen we samen met de andere
leden bekijken welke acties we kunnen gaan initiëren.
Laten we samen Molenbeke nog leefbaarder en socialer
maken dan het nu al is!

Door deze nieuwe insteek zijn de commissieleden,
bestaande uit Eva Puijpe-Boerma (Willem van
Kleeflaan), Menno Feitsma en Roy Hengeveld (beiden
Adolf van Nieuwenaarlaan), op zoek naar bewoners uit
de overige straten die hun medewerking hieraan willen
geven. Je hoeft dus niet meer met een knuppel en/of
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Voor de aan- en verkoop van uw woning in en om Molenbeke bent u bij ons aan het juiste adres!
Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel is de actieve woningmakelaar voor uw wijk, al sinds 1935! Wij beschikken over een groot
netwerk van woningzoekers die geïnteresseerd zijn in misschien wel uw woning. Wilt u ook graag weten wat uw woning kan
opbrengen, maak dan met ons een afspraak voor een uitgebreid maar vrijblijvend verkoopadvies. Stille verkoop behoort ook tot de
mogelijkheden, wij bereiken daarbij vaak uitstekende resultaten. Als gespecialiseerde aankoopmakelaar kunnen wij u daarnaast
uiteraard van dienst zijn bij de zoektocht naar een nieuwe droomwoning. Hieronder vindt u een kleine selectie uit ons aanbod, wij
maken graag een afspraak voor een bezichtiging!

Boulevard Heuvelink 201
Arnhem

Paasberglaan 16
Arnhem

Nieuwe vraagprijs
€745.000 k.k.

Vraagprijs
€ 799.000 k.k.
Schoolstraat 11
Velp

Frederik van Eedenstr. 59
Arnhem

Vraagprijs
€299.000 k.k.

Vraagprijs
€ 369.000 k.k.
Julianalaan 15
Arnhem

Vraagprijs
€779.000 k.k.
en €2.950,- per maand

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel
Velperweg 166
6824 MD Arnhem
026-3616263
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
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Willem van
Gulikstraat 5
Arnhem
Vraagprijs
€725.000 k.k.

026 361 62 63 | Velperweg 166 Arnhem

