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Covid-19 Update

Programmawijzigingen wegens Covid-19 
voorschriften en/of weersverwachting 
zijn onder voorbehoud

Beste Wijkgenoten,

Gezien de huidige omstandigheden zien we ons genoodzaakt 
om zowel Sint Maarten als Sinterklaas in het  
‘Molenbeke bekende format’ niet door te laten gaan.  
Wij vinden dit erg spijtig maar onze gezondheid en het  
Covid virus weer onder controle krijgen gaat uiteraard  
boven alles!

We bekijken nog welke mogelijke alternatieve acties we kunnen 
inzetten in deze donker maanden.  
Tijdens Sint Maarten halen we jaarlijks ook altijd snoep en fruit 
op voor de Voedselbank Arnhem.  
Nu dit helaas niet mogelijk is kunt u ervoor kiezen om  
de Voedselbank dit jaar financieel te ondersteunen met  
een eenmalige bijdrage vanaf 5 Euro. 

  voedselbankarnhem.nl/doneer/

Jouw steun is hard nodig!
Geef en steun de  
mensen in uw regio!

Ga naar:
voedselbankarnhem.nl/
doneer/

of scan de QR-Code

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 eerstvolgende MOLENBEKER? 
Stuur deze dan op vóór 1 februari 2021. 

Adverteren
Wilt u adverteren in onze wijkkrant? 
Dat kan! Neem gerust contact met ons 
op voor meer informatie.

Redactie
Annemiek Roest, Ferdi Pol, Arno van 
den Heuvel, 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
Instagram: molenbeke_wijkvereniging

Colofon
Even voorstellen. Ik ben Ferdi en ik 
ga deel uitmaken van de redactie 
van de Molenbeker. Waarom? Omdat 
ik nieuwsgierig ben, houd van taal 
en graag mijn steentje bijdraag aan 
initiatieven in onze mooie wijk. 

Mijn roots liggen in de Achterhoek, waar ik in 1984 ben geboren in 
Eibergen en ben opgegroeid in Borculo. Voor studie, werk en de liefde heb 
ik daarna in Tilburg, Nijmegen en Amsterdam gewoond. En sinds 2016 in 
Arnhem. Eerst in Sint Marten en vanaf 2019 in Molenbeke. Samen met 
Veerle en onze zoons Magnus (4) en Oskar (1,5) woon ik in de gezellige 
Megenstraat. 

Ik werk bij Qirion (onderdeel van Alliander) als tender- en projectmanager. 
In deze functie houd ik mij onder andere bezig met het schrijven van 
teksten. En dat is wat ik privé ook doe; ik houd van (ge)dichten. Voor de 
nodige inspiratie en ontspanning sport ik veel. Ik mountainbike, ik loop 
hard en speel soms een potje tennis. Maar ook languit op de bank geniet 
ik van sport. De kunst en het geklungel van Ajax, de noeste arbeid van 
Rafael Nadal en de zelfverzekerdheid van Tom Dumoulin. Daar kijk en 
luister ik graag naar. Maar waar ik echt blij van word? Dat is mijn gezin 
en de lol die wij met elkaar maken! 

Tot gauw in de wijk!

Een nieuw 
gezicht

MOLENBEKEMOLENBEKE
Activiteiten jaaroverzicht

MOLENBEKE.NL
Facebook.com/Molenbeke-Wijkvereniging

Vragen / suggesties 
activiteitencie@molenbeke.nl

Ontwerp & druk: Pronto-Print Duiven  |  pronto-print.nl    
Met dank aan: Activiteitencommissie Molenbeke, sponsoren & vrijwillige bijdrages

Vrijwillige bijdrage Vrijwillige bijdrage 
wijkvereniging?wijkvereniging?

Scan and pay!

2020

Covid-19 Update

Programmawijzigingen wegens Covid-19 
voorschriften en/of weersverwachting 
zijn onder voorbehoud

Beste Wijkgenoten,
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om zowel Sint Maarten als Sinterklaas in het  
‘Molenbeke bekende format’ niet door te laten gaan.  
Wij vinden dit erg spijtig maar onze gezondheid en het  
Covid virus weer onder controle krijgen gaat uiteraard  
boven alles!

We bekijken nog welke mogelijke alternatieve acties we kunnen 
inzetten in deze donker maanden.  
Tijdens Sint Maarten halen we jaarlijks ook altijd snoep en fruit 
op voor de Voedselbank Arnhem.  
Nu dit helaas niet mogelijk is kunt u ervoor kiezen om  
de Voedselbank dit jaar financieel te ondersteunen met  
een eenmalige bijdrage vanaf 5 Euro. 
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Geef en steun de  
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voedselbankarnhem.nl/
doneer/

of scan de QR-Code

Beste Wijkgenoten,

bij het ter perse gaan van deze Molenbeker was nog niet 
bekend welke aanvullende maatregelen er genomen 
worden over de bestrijding van Corona. Dit heeft ook 
gevolgen voor onze activiteiten St. Maarten en de 
Sinterklaasviering.

Tot er duidelijk is wat er wél mogelijk is zijn we druk op 
zoek om te bekijken welke mogelijke alternatieve acties 
we kunnen inzetten in deze donkere maanden.

Tijdens Sint Maarten halen we jaarlijks ook altijd snoep 
en fruit op voor de Voedselbank Arnhem.
Of St. Maarten doorgaat of niet, de Voedselbank heeft 
onze steun nu meer dan ooit hard nodig. 
Steun de Voedselbank dit jaar financieel met een 
eenmalige bijdrage. Scan de code en kies je bijdrage.  
Dit kan al vanaf € 5,-!

Hou de website (molenbeke.nl) en Social media 
Facebook.com/molenbeke, Nextdoor Wijkver. Molenbeke 
en molenbeke_wijkvereniging op Insta in de gaten voor 
updates. 

Blijf gezond!!!
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We zitten er met z’n allen middenin: de tweede coronagolf met als gevolg 
een gedeeltelijke lockdown. Onze leefwereld is weer klein, het is niet anders. 
De Molenbekers die we in het vorige nummer aan het woord lieten over hun 
werkzaamheden in de strijd tegen het virus zijn opnieuw volop actief. Ze 
klagen niet, hebben ze trouwens helemaal geen tijd voor. Ze moeten volop aan 
de bak.

Bijvoorbeeld Jantina van der Linden, klinisch diëtist in ziekenhuis Rijnstate.  
De afdelingen waar zij werkt, stromen voor de tweede keer dit jaar vol. 
Opvallend is dat veel patiënten sneller naar huis kunnen dan afgelopen 
voorjaar. Op het gebied van medicatie en behandeling is tijdens de eerste golf 
ervaring opgedaan. Dat helpt enorm.
 
Ook gingen we (telefonisch) langs bij Moniek Pieters, directeur van de GGD 
in regio Gelderland-Zuid. Ze is inmiddels landelijk verantwoordelijk voor 
het testbeleid, een van de meest heikele dossiers. Over één kwestie is zij 
optimistisch: verschillende sneltesten komen eraan. Iris Klijntjes, lerares op 
de Josef Sarto en Jurgen Theunissen, uitvaartondernemer vertellen ook hun 
ervaringen na de eerste coronagolf.

De Markante Molenbeker in dit nummer is Rob Donders, hij woont met zijn 
vrouw Petra en kinderen Floris en Fleur aan de Gerard Voethstraat. Hij werkt 
als vrijwilliger bij Voedselbank Arnhem. Rob is verantwoordelijk voor het hele 
logistieke proces. Ook zijn werk verandert door corona. Meer klanten, minder 
producten. Elke dag is het weer improviseren. “Dat blijken we met z’n allen 
goed te kunnen.”
 
Onze fotograaf Gerard is met een nieuwe serie begonnen. Wat halen 
Molenbekers uit hun achtertuin of volkstuin? Esther van Gorkum is de eerste 
bij wie hij op bezoek ging. Gerard ontdekt venkel, snijbiet, rode kool, Chinese 
kool en pompoen in het volkstuintje van Esther. “Op een zomerse dag is het 
gewoon heerlijk hier”, zegt Esther.

Het bedrijf in de spotlight is deze keer OfficeMania van Mike Jansma. Nu het 
thuiswerken gewoon is maakt dat een goede thuiswerkplek essentieel. 
Hij voorziet particulieren en de (klein) zakelijke markt van kantoormeubilair  
en projectinrichting.
 
En dan natuurlijk de postcodeloterij, we konden en wilden er niet omheen. 
Op zondagavond 6 september loopt Winston Gerschtanowitz door de wijk. 
Tientallen bewoners volgen hem. Waar belt Winston aan? De winnaars blijken 
te wonen aan de Megenstraat. Lees hun verhaal in dit nummer.

Namens de redactie
Aart van Cooten 
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Van de redactie
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18
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Corona: Molenbekers nog steeds   in de frontlinie

De hectiek in ziekenhuis Rijnstate is terug, zegt Jantine 
van der Linde. Zij is klinisch diëtist en werkt op de 
longafdeling en IC. Haar afdelingen stromen weer vol 
met coronapatiënten. Toch is het allemaal anders dan 
afgelopen voorjaar. “De verschijnselen zijn milder. Het 
lijkt erop dat de patiënten minder ziek zijn. Daardoor is 
de doorstroom groter. We durven onze patiënten ook 
eerder naar huis te sturen.”

Dat heeft alles te maken met de opgedane ervaringen 
in het afgelopen voorjaar. En met de resultaten van 
onderzoek wereldwijd. “We weten nu beter hoe we onze 
corona-patiënten moeten behandelen, bijvoorbeeld met 
medicatie.”

Jantine en haar collega’s werkten hun ervaringen tijdens 
de eerste corona-golf uit in een draaiboek en protocollen. 
“Alles wat we toen hebben bedacht, trekken we nu 
uit de kast. Dat scheelt enorm. We hoeven minder te 
improviseren.” Toch houdt zij haar hart vast. “Wat gaat 
er de komende weken gebeuren? Het lijkt erop dat veel 
mensen zich nog steeds niet bewust zijn van de ernst 
van de situatie. Daarom zijn de extra maatregelen die 
zijn genomen ook nodig. Laten we alsjeblieft voorkomen 
dat de IC’s vol komen te liggen en patiënten moeten 
worden overgeplaatst. Het is echt aan ons allemaal.”

Voor uitvaartondernemer Jurgen Theunissen was het 
tijdens de eerste golf vooral heel erg improviseren om, 
rekening houdend met de strenge coronaregels, toch een 
waardig afscheid te verzorgen. Inmiddels zijn de regels 
gelukkig wat versoepeld.  
 
“Waar er in het begin van de coronacrisis nog maximaal 
30 personen bij een uitvaart aanwezig mochten zijn, 
mogen dit er nu binnen 100 en buiten zelfs 250 zijn. 
In gesprek met nabestaanden stel ik wel de vraag in 
hoeverre het verstandig is om dit maximum aantal 
gasten uit te nodigen. Je wilt achteraf niet dat er een 
brandhaard is ontstaan tijdens een uitvaart.” Veel 
uitvaarten zijn daarom nu ook via een livestream te 
volgen en dat biedt een goede oplossing. 
 
Wat Jurgen echt fijn vindt, is dat hij nu wel weer bij 
de nabestaanden op bezoek kan om de uitvaart voor 
te bereiden. “Meestal zit ik zelf aan de ene kant van 
de tafel en de familie aan de andere kant en als de 
omstandigheden het toelaten gaan we ook wel eens 
buiten zitten. 

Ik merk dat de nabestaanden echt rekening met ons 
houden.” Het blijft een kwestie van aanpassen aan 
de maatregelen, maar “we hebben onze weg er wel in 
gevonden” aldus Jurgen.

Een aantal Molenbekers staat in de deze coronatijd in de frontlinie. In de vorige Molenbeker kwamen ze aan het 
woord. Voor dit nummer gingen we weer bij hen langs. Een update. 

‘We hoeven nu minder  
te improviseren’

'We hebben onze weg 
er wel in gevonden'



Corona: Molenbekers nog steeds   in de frontlinie
Op de Josef Sartoschool waar Iris Klijntjes docent is, 
bleken vlak voor de herfstvakantie twee collega’s corona 
te hebben. “Ik moest toen zelf ook in quarantaine.” 
Gelukkig bleek de test bij Iris negatief, maar “het kwam 
toen wel heel dichtbij.” 

Binnen de school voelt het bijna als vanouds, maar 
ze mist het contact met de ouders echt. Om ouders 
betrokken en geïnformeerd te houden zoekt het 
team creatief naar oplossingen, zoals het maken van 
een zogeheten ‘lipdub’, waarin alle docenten zichzelf 
voorstelden. 

Toch blijven ze met het team op zoek naar mogelijkheden 
om nog minder contact te hebben onderling, bijvoorbeeld 
door digitaal te vergaderen. “Wel apart als je dan elk in je 
eigen klaslokaal zit”. 

Iris is best optimistisch over de toekomst: “Zoals we 
het nu doen, redden we het denk ik heel lang”. Het 
belangrijkste is dat het team overeind blijft, en ook de 
invalpool. Dat is een uitdaging; het lerarentekort is er nog 
steeds. De komende maanden zijn altijd de gezelligste 
van het jaar, met de sinterklaas- en kerstviering. “We 
gaan er alles aan doen om de kinderen, ondanks een 
aangepaste vorm van vieren, toch mooie herinneringen 
te geven!”

‘Ik mis het contact  
met de ouders’

In de vorige Molenbeker zei Moniek Pieters, directeur 
van de GGD in regio Gelderland-Zuid, te vrezen voor een 
tweede golf. “In juli kregen we het namelijk al drukker, 
maar zelfs ik had niet verwacht dat het zo snel zou 
gaan.”
Een van de belangrijkste taken van de GGD is om via 
testen en bron-en-contactonderzoek verspreiding van 
het virus onder controle te krijgen. “Maar dat is eigenlijk 
niet meer te doen, het aantal besmettingen is te groot. 
Het is een kwestie van tijd en de zorg loopt helemaal 
vol.”

Moniek omschreef haar werk afgelopen zomer als 
‘bloedinteressant’. Dat is het nog steeds, zeker nu 
ze landelijk verantwoordelijk is geworden voor het 
testbeleid, een van de meest heikele en politiek 
gevoelige dossiers. Het aantal mensen dat dagelijks 
getest kan worden, moet omhoog. “En dat gebeurt 
ook. Allerlei sneltesten komen eraan, maar dat 
moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier 
gebeuren. Elke testmethode moet worden gevalideerd, 
betrouwbaarheid staat voorop. De hele organisatie van 
het testen gaat op de schop met snellere testmethoden. 
Mijn werk blijft hectisch.”

Auteurs - Aart van Cooten, Annemiek Roest en  
Rob Bourgonjen. Foto’s - Gerard Scheers
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‘Mijn werk blijft 
hectisch’



De geboren en getogen Molenbeker Rob Donders werkt als vrijwilliger bij Voedselbank Arnhem. Hij is verantwoordelijk 
voor de hele logistieke planning. Dat is improviseren in deze coronatijd. “Die dynamiek ligt mij wel. Zeker als je weet 
waarvoor je het doet.”

Markante 
Molenbeker:  
Rob Donders

Rob Donders vat zijn werkzaamheden bij Voedselbank 
Arnhem in één woord samen: dynamisch. Zeker in 
deze corona-tijd. Opeens worden minder producten 
geleverd, nieuwe klanten melden zich en een aantal 
vrijwilligers durft niet meer te komen. “Dat gebeurde 
afgelopen voorjaar en nu in deze gedeeltelijke lockdown 
weer. Het mooie is: we kunnen ermee dealen. Ons 
aanpassingsvermogen is groot. 

We gaan er komende weken gewoon weer tegenaan. Het 
gaat ons lukken, zeker weten.”

Rob woont met zijn vrouw Petra en kinderen Floris en 
Fleur aan de Gerard Voethstraat. Hij is een geboren en 
getogen Molenbeker. Sterker nog, hij woont sinds 2017 
weer in het huis waar hij is opgegroeid. Lachend: “Petra 
stelde wel een harde voorwaarde.  
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Ik doe dat alleen als we het huis een 
eigen smoel geven. Is gebeurd. Dit is 
echt ons huis geworden.” 

Wijnhuis
Jarenlang runde hij samen met zijn 
broer Marcel en zus Astrid wijnhuis 
Robbers & van den Hoogen aan de 
Velperweg. Hij is er eerlijk over. “Mijn 
broer en ik hadden verschillende 
ideeën, dat botste af en toe.  
Dan is het wijs om uit elkaar te 
gaan. Dat besluit hebben we vijf 
jaar geleden genomen. Hij leidt het 
wijnhuis, ik ben vertrokken. We 
hebben trouwens geen ruzie, ik 
loop een paar keer per week bij hem 
binnen. En hij komt hier regelmatig op 
bezoek.”
 
Rob is zoals hij dat zelf formuleert 
eigenaar en verhuurder van 
onroerend goed. “Ik zeg ook weleens 
gekscherend dat ik met pensioen ben. 
Na mijn vertrek bij het wijnhuis had 
ik veel vrije tijd. Dat is niet goed voor 
een mens, in ieder geval niet voor mij. 

Daarom ben ik op zoek gegaan naar 
activiteiten die mij energie geven. 
Bijvoorbeeld bij de Voedselbank. Dat 
werk heeft weer structuur in mijn 
leven gebracht.”
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Het aanpassingsvermogen 
van de Voedselbank  

is groot’



|8 | MOLENBEKER

Voedselpakketten
Hij begon vijf jaar geleden als magazijnbeheerder op het 
distributiecentrum aan de Bruningweg, inmiddels is hij 
verantwoordelijk voor de hele procesplanning. Vanuit 
dit centrum worden voedselpakketten geleverd aan 17 
uitgiftepunten in de regio; zo’n zesduizend huishoudens 
maken nu gebruik van deze voedselhulp. In Arnhem 
gaat het om 1.250 huishoudens met in totaal 2.700 
personen. 

Voor de corona-uitbraak werkte hij 2 dagen per week 
bij de Voedselbank, in het voorjaar liep dat snel op naar 
50 tot 60 uur per week. Inmiddels is dat teruggelopen 
tot 3 tot 4 dagen, maar hij ziet de bui al hangen. “De 
horeca is dicht en dat betekent dat we minder producten 
krijgen aangeleverd. De pakketten moeten dus worden 
verkleind.  
Een kwestie van improviseren en reorganiseren, maar 
we hebben daar inmiddels ervaring mee.”

Voorkomen voedselvernietiging
De Voedselbank heeft een dubbele doelstelling: 
mensen met te weinig inkomen ondersteunen met 
een voedselpakket én voorkomen dat voedsel wordt 
vernietigd. “Wij krijgen producten die anders zouden 
worden weggegooid. Dat is natuurlijk doodzonde. 
Zeker als je daar mensen mee kunt helpen. De klanten 
kunnen er overigens geen rechten aan ontlenen. De 
samenstelling van de pakketten is nooit hetzelfde. 

Word vrijwilliger bij Voedselbank
Voedselbank Arnhem is volledig afhankelijk van vrijwilligers. 
Wil je het verschil maken en ben je op zoek naar leuk, zinvol 
en dankbaar werk? Kom dan werken bij Voedselbank Arnhem. 
Samen met gemotiveerde en enthousiaste collega’s help je 
om wekelijks zo’n 1.250 gezinnen van voedsel te voorzien.  
Voedsel dat anders wordt weggegooid. Kijk welke vacature bij 
jou past op voedselbankarnhem.nl

'De samenstelling 
van de pakketten is 
elke week anders’
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Wonen aan de vijver 
Rob (53) en Petra (44) Donders en hun kinderen Floris (12) en 
Fleur (10) wonen aan de Gerard Voethstraat, hun tuin ligt aan 
de vijver. Rob werkt als vrijwilliger bij Voedselbank Arnhem, 
is penningmeester van Vincentius Vereniging Arnhem en 
penningmeester van Wijkvereniging Molenbeke.

Xxxxx

Bepalend is wat wij krijgen geleverd. Komende 
weken gaat het aantal producten weer omlaag. 
Jammer, maar het is niet anders.”

Gemoedelijke wijk
Rob is een echte Molenbeker. Hij is overigens wel 
een tijdje uit de wijk weggeweest, hij studeerde 
bijvoorbeeld aan de HEAO in Enschede. “Aan die 
opleiding hoefde je geen drie maar twee talen te 
doen, handig voor een dyslectische jongen als ik.” 
Hij kwam daarna subiet weer terug naar Arnhem. 
Na wat omzwervingen in de stad vonden hij en 
Petra in 2003 een huis in de Megenstraat. En nu 
dus aan de vijver, terug in zijn ouderlijk huis. “Ik kan 
me niet voorstellen dat ik deze wijk weer verlaat. 
Molenbeke is de meest gemoedelijke wijk van 
Arnhem.”

Auteur - Aart van Cooten
Foto’s - Gerard Scheers

'Ik kan me niet voorstellen dat ik  
deze wijk weer verlaat'
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En de winnaar is...
Iedereen die weleens meedoet aan een loterij droomt er 
stiekem van: een (grote) prijs winnen. Op 6 september 
was het raak voor 7 Molenbekers bij de Postcodeloterij. 
Paulien was één van de gelukkigen en vertelt hoe zij en 
haar partner “overvallen” werden: 

“De hele straat bleek al een half uur uitgelopen te zijn, 
maar wij hadden serieus niks in de gaten. Mijn vriendin 
Barendina zat te kijken naar het programma. Ik was 
boven bezig met ons zoontje, die wakker was geworden. 
Ineens hoorde ik onze hond enorm aanslaan. Vervolgens 
hoorde ik mijn vriendin praten met een rare stem, en 
ik hoorde mannenstemmen. Ik schrok me dood, dacht 
wat is hiér aan de hand? Barendina stamelde: Winston…
Winston Bogarde..! Ze was zó geschrokken, dat ze 
spontaan de verkeerde naam zei”. 

Winston Bogarde 
Dat Bogarde is nog weken na blijven zingen. In de 
volgende uitzending, de week erop, werd er aan 
gerefereerd door Winston zelf. Het is op de radio 
geweest, bij RTL boulevard, etc. Paulien ontving zelfs 
via Instagram een bericht van Renate, de vrouw van 
Winston Gerschtanovitz. Ze feliciteerde hen en noemde 
het ‘de grap van het jaar’. 

In totaal bleken 7 huishoudens in de prijzen te zijn 
gevallen, waarbij Paulien en Barendina de huisprijs 
hadden gewonnen. 

Ze vond het fantastisch dat ook anderen gewonnen 
hadden, dat ze dit konden delen met anderen uit de 
straat. “We hebben spontaan een fles champagne 
opengetrokken met z’n allen”. 

En wat doe je dan met dat geld?
In totaal ging het om een bedrag van ruim € 86.000. 
Voor Postcodeloterij begrippen een laag bedrag, maar zij 
vinden het fantastisch. “Het is zoveel geld, en je krijgt het 
er gewoon zo bij. Het geeft echt rust”. En wat doe je dan 
met dat geld?  

Paulien en haar partner gaan het besteden aan klussen 
in het huis, zoals de boel eens laten schilderen, en een 
nieuwe schutting. En volgend jaar, als het weer mag, 
hopen ze een mooie reis te kunnen maken met z’n 
viertjes. “Ik voel me echt bevoorrecht”, aldus Paulien. 
Ze blijven voorlopig gewoon meespelen met de loterij. 
“Het spelletje blijft gewoon erg leuk. En buiten dat 
steunen ze ook geld aan goede doelen. En, ook al hebben 
we nu gewonnen, wie weet gebeurt het gewoon nog een 
keer!”. 

Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers

'Het is zoveel geld' 
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Winkelcentrum Klarendal - Klarendalseweg 138E - 6822 GG Arnhem - (026) 443 40 40 

• Bloemen voor elke gelegenheid
• Rouwbloemstukken
• Bruidswerk
• Woon- en lifestyle accessoires

DE BLOEMENWINKEL
ARNHEM

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

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

Advertentie

Op 19 september organiseerde de activiteitencommissie 
voor het eerst een Jeu de Boules middag bij Wijnhuis 
Robbers van den Hoogen. 

Na afhankelijk een wat rustig begin, kwam de toestroom 
op gang en waren er genoeg aanmeldingen om op 2 
banen een toernooi te spelen.  
 

Jeu de Boules

Leuk om te vermelden is dat het deelnemersveld uiteen 
liep van jong tot oud, van beginner tot zeer begaafde 
spelers en zelfs deelnemers van buiten de wijk!  
Over-en-weer werden er tips en tricks uitgewisseld en 
soms moest er zelfs de hulp worden ingeroepen van een 
onafhankelijke meetdienst. 

Hapje, drankje
Het weer zat mee, de locatie was top, een hapje en 
een wijntje erbij en we waanden ons een middag 
in Zuid-Frankrijk. De uiteindelijke winnaars van het 
toernooi zijn Mike en Michiel, die de eer hadden om “Het 
Molenbekertje” in ontvangst te nemen. Een activiteit 
die zeker voor herhaling vatbaar is gezien alle positieve 
reacties

Als activiteitencommissie zijn we ontzettend blij dat 
we in deze bijzondere tijden toch met enige regelmaat 
activiteiten hebben kunnen organiseren. Nu de regels 
weer zijn aangescherpt gaan we kijken hoe we een 
passende oplossing kunnen vinden voor Sint Maarten en 
het Sinterklaas Feest. 

Auteur en foto - Wendy Wieleman
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In het boek De toekomst kent een rijk verleden, een 
jubileumboek van de onderwijsinstelling Rijn IJssel 
(2017), staan enkele foto’s. We zien lachende meiden in 
de schoolkeuken, twee meisjes die theedoeken door de 
wringer halen, een groep gymt op het schoolplein.

Eind jaren veertig besluit het schoolbestuur tot 
nieuwbouw in Molenbeke. De school telt op dat moment 
bijna 800 leerlingen. De toenmalige burgemeester 
Matser is voorzitter van het bestuur. Op 22 februari 
1955 wordt de nieuwe school, toen Katholieke 
Nijverheidsschool geheten, door een priester ingewijd.

Er was ooit een tijd dat jonge meiden een heuse opleiding kregen tot gediplomeerd huisvrouw. Een aanzienlijk deel van 
de vrouwelijke bevolking doorliep hiervoor de vierjarige huishoudschool. Een daarvan stond aan de Sasboutstraat, op 
de plek waar enkele jaren geleden een appartementencomplex is neergezet.

Molenbeke memories:  
Koken en strijken aan de Sasboutstraat 

De Arnhemsche Courant is laaiend enthousiast over 
het gebouw: “De school biedt een zeer gelukkig 
samengaan van ruimte en kleur in de verschillende 
praktijk- en theorielokalen. De school beschikt over een 
gymnastieklokaal, douches en een eetzaaltje, zaken die 
men vroeger niet in huishoudscholen placht te vinden.”

Pas in het begin van de jaren zeventig mogen 
de schoolmeisjes met een lange broek en open 
schoenen de school binnen. In 1972 wordt de eerste 
jongen ingeschreven. Hij volgt de opleiding kind- en 
jeugdverzorging. 
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Uit het jubileumboek van Rijn IJssel blijkt dat hij het 
heeft gered tussen al die meiden, in 1974 behaalde hij 
zijn diploma. In datzelfde jaar stonden overigens 38 
leerlingen ingeschreven bij de opleiding kostuumnaaien.

Eind vorige eeuw verliet de onderwijsinstelling 
Molenbeke. Het gebouw raakte in verval. Er 
woonden jarenlang enkele krakers in het pand. De 
activiteitencommissie maakte nog verschillende keren 
van de aula gebruik om sinterklaas te ontvangen.

Auteur - Aart van Cooten 
Research - Ruben van Cooten 

Bron: DE TOEKOMST KENT EEN RIJK VERLEDEN. 
De geschiedenis van Rijn IJssel en het middelbaar 
beroepsonderwijs in Arnhem

Leren wassen  
en strijken

Kookles, altijd met de schort aan

'De school biedt 
een zeer gelukkig 
samengaan van 
ruimte en kleur'

Nieuwbouw voor de katholieke meisjes

Gymles aan de Katholieke Nijverheids- 
school op het plein achter de school 
aan de Sasboutstraat
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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

Advertentie

Advertentie

Mob. (06) 51 16 48 51 • Tel. 0317 - 844 453
www.bdto.nl

BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

Mob. (06) 51 16 48 51 
Tel. 0317 - 844 453 

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

• Gratis dakinspectie
• Dakrenovatie
• Dak reparatie
• Lood en zink werk

•  Schoorsteenvegen  
€ 25,- per kanaal

•  Dakgoot reinigen  
€ 2,- per meter
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Advertentie

Advertentie

Miel laat trots zijn nieuwste aanwinst zien, een slijpmachine om zijn gutsen en beitels scherp te maken! In de schuur 
achter in de tuin is een volledig ingerichte werkplaats met een zaagmachine, een houtdraaibank, lintzaag en een groot 
assortiment handgereedschap zoals beitels, gutsen en houten hamers in allerlei vormen en maten. 

Miel Westerhof, Maarten Gorisstraat

"Hier ben ik bijna elke dag. Soms maar even, maar ik 
kan hier ook uren bezig zijn. Als ik iets ga maken is de 
eerste stap om de vorm uit een stuk hout te hakken. 
De geur die dan van de houtsnippers afkomt is heerlijk! 
Van tevoren is nooit echt goed te voorspellen welke 
vorm er uiteindelijk uit het hout komt. Vaak is het heel 
verrassend! Het is een kwestie van goed kijken en doen. 
Ik zeg altijd: Het resultaat zit al in het hout, je moet 
het er alleen nog uit halen." De objecten die Miel maakt 
komen vaak uit één stuk hout. In de woonkamer staat 
er eentje van wel 70 cm hoog met ineen verstrengelde 
delen die zijn gezin symboliseren. "Als ik de uiteindelijke 
vorm eenmaal heb, is het schuren, schuren en nog eens 
schuren totdat het echt super glad aanvoelt. Dat is voor 
mij een echte meditatieve bezigheid." 

Kleine speelgoedauto's bewaard 
Het werken met hout is in de jaren 80 begonnen met 
het maken van kleine speelgoedauto's voor de kinderen. 

Miel heeft ze nog altijd bewaard. Ze staan op een schap 
in de tot werkkamer omgebouwde zolder. Ondertussen 
is zo'n beetje alles in huis wat van hout is door Miel zelf 
gemaakt. Als m'n vrouw Wilmi aan me vraagt “Kun je 
dat maken?, dan maak ik het." Zo heeft Miel naast zijn 
objecten ook kasten gemaakt en is de complete trap in 
z'n huis opnieuw met hout bekleed.

Voor zijn objecten gebruikt Miel tegenwoordig ook 
andere technieken. Hij laat een schaaltje zien dat hij pas 
geleden heeft gemaakt. Hierin zijn verschillende soorten 
hout gebruikt waarbij het lijkt alsof er delen als sieraden 
zijn ingelegd. "Goed gedroogd hout van goede kwaliteit 
is erg belangrijk voor het bewerken ervan, maar daar is 
vaak moeilijk aan te komen."

Auteur en foto -  
Gerard Scheers

Gerard gaat met zijn  
fotocamera op zoek naar 

Molenbekers met een passie. 

Ben jij ook een Molenbeker die 
enorm geniet van z’n passie, 

of ken je er een? 

Mail naar:  
gerard.scheers64@gmail.com

Het is genieten!
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Lekkers 
uit eigen 
tuin

Oogstkalender najaar
Dit kun je vanaf september tot en met november uit je tuin halen.

• Appels
• Andijvie 
• Chinese kool
• Courgette
• Druiven

• Kropsla
• Rode biet
• Snijbiet
• Pompoen
• Pastinaak

• Peren
• Rucola
• Tomaten
• Venkel
• Spruiten

• Prei
• Rode kool
• Savooiekool
• Wortelen
• Kervel 

Wat haal jij uit je eigen tuin? En wat moet je daar 
allemaal voor doen? Serie over groente en fruit 
verbouwen in een volkstuin of in je eigen voor- of 
achtertuin. 



Als ik tijdens m’n wandelingetjes door park Klarenbeek 
langs het volkstuinencomplex in het valleitje tussen 
de bossen loop, word ik altijd blij van wat ik daar zie. 
Mensen die spitten en harken in hun eigen tuintje en hun 
eigen verbouwde sla, wortels en rode kool oogsten. Het 
doet me denken aan de tijd dat ik vroeger bij m’n oom in 
de moestuin rond liep tussen de boontjes, aardappelen 
en boerenkool. Dat werd dan na de oogst opgegeten, 
ingemaakt of ingevroren. Het spitten, zaaien, poten, 
schoffelen, en het uiteindelijke oogsten, m’n oom wist 
precies wat, wanneer en hoe het moest gebeuren. 
Maar hoe zit het ook al weer? Wanneer doe je nu wat 
om uiteindelijk je eigen bietjes of boontjes op je bord te 
krijgen? De komende afleveringen van De Molenbeker ga 
ik dat onderzoeken bij enthousiaste Molenbekers die zelf 
groenten en fruit verbouwen in een volkstuin of in hun 
eigen voor- of achtertuin,.

De volkstuin van Esther
We zijn in het volkstuincomplex aan de Parkweg, achter 
het Sonsbeekpark. Esther van Gorkum heeft daar 
samen met een vriendin sinds maart dit jaar een tuintje. 
Na twee jaar op de wachtlijst te hebben gestaan bij 
Volkstuindervereniging Arnhem, kregen ze eerst een 
‘probeer’-tuintje bij de ingang van het complex. Want 
als je het toch niet ziet zitten, kun je er ook weer snel 
vanaf. Inmiddels heeft Esther een nieuwe kavel die ze 
nu deel voor deel geschikt aan het maken is om nieuwe 
gewassen op te zetten. Niet alleen met groente en fruit, 
er moeten ook wat bloemen bij. 

Als je door het houten hekje de tuin inloopt, slingert het 
looppad naar achteren. Een kleine kas ligt verscholen 
achter een vijg en een appelboom. De kas wordt alleen 
gebruikt voor opslag. "Anders moet je hier elke dag heen 
om water te geven." legt Esther uit. Onder de appelboom 
staat een klein rond tafeltje met twee stoelen. "Hier 
zitten we ook wel eens een wijntje te drinken, als ik met 
een vriendin heb afgesproken. Op een zomerse dag is het 
gewoon heerlijk hier!" 

In Esther’s tuin staat op dit moment venkel, snijbiet, 
rode kool, chinese kool en pompoen. Die kunnen in deze 
periode allemaal van het land gehaald worden. 
 
Verder blijven de werkzaamheden in de tuin in deze 
periode beperkt. Er wordt vooral af en toe geschoffeld 
om het onkruid geen kans te geven om te groeien. Dit 
scheelt weer werk in het voorjaar. Straks in december 
worden de appelboompjes gesnoeid. Binnenkort gaan 
wel de knoflooktenen de grond in. "Zo hebben we in 
de winter geen lege tuin en in juni wel heerlijke verse 
knoflook uit eigen tuin." 

Auteur en foto's - Gerard Scheers

Esther woont samen met vriend Mike en kinderen 
Annelot (7) en Gijs (5) in de Boudewijn van 
Rhoonstraat. Ze geeft les op het Rhedens in Dieren. 

MOLENBEKER |17|
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Mike woont samen met zijn vrouw Ellen en hun zoon 
Julian aan de Willem van Gulikstraat. Grote kans dat 
je hem wel eens tegen bent gekomen in zijn dagelijkse 
ronde door de wijk met trouwe labrador Dex. Als 
ondernemer heeft Mike in 2009 Kantoor Center 
opgericht; een leverancier in met name kantoorartikelen, 
kopieerapparaten en printers, maar ook voor 
kantoormeubilair. Toen hij echter na een hernia op zoek 
was naar een goede ergonomische bureaustoel voor 
zichzelf, kwam hij erachter hoe groot de verschillen 
daarin waren. Dat bracht hem twee jaar geleden op 
het idee om zich hier verder in te specialiseren. De 
kantoorinrichting werd losgekoppeld van Kantoor Center 
en OfficeMania was geboren!

Mike is met OfficeMania naar eigen zeggen ‘gek op 
kantoormeubilair en projectinrichting’. “Met onze 
webshop richten we ons op particulieren en de (klein)
zakelijke markt. We beschikken over een uitgebreid 
assortiment aan verstelbare bureaus en bureaustoelen, 
maar ook complete thuiswerkplekken. De maatvoering 
en kleurstelling zijn in veel gevallen naar persoonlijke 
wens aan te passen.” Vind je op de website niet exact 
wat je zoekt, dan loont het de moeite om even contact 
op te nemen met Mike of zijn collega’s.

Naast de webshop werkt Mike met OfficeMania aan 
unieke projecten op het gebied van kantoorinrichting. 
“Onze interieurontwerpster Kim is een van de weinige 
kleurspecialisten in Nederland. Samen met architect 
Raoul ontwerpt zij een inrichting die volledig past bij de 
huisstijl van een bedrijf. Zelf doe ik de projectcoördinatie 
en in de uitvoering werken we nauw samen met de 

Sinds maart is ook Molenbeke een grote groep thuiswerkers rijker. Een fijne en volledig instelbare werkplek, 
wordt daarmee steeds belangrijker. Wijkbewoner Mike Jansma is eigenaar van OfficeMania, een webshop voor 
kantoormeubilair. De Molenbeker ging bij hem op bezoek.

aannemer, schilder en installateur”, aldus Mike.
OfficeMania bestaat nu twee jaar en ondanks corona 
zit het bedrijf toch in de lift. “De zit-sta bureaus zijn 
momenteel ontzettend populair en ik verwacht dat hier 
ook na corona veel vraag naar zal blijven.” De groei is 
volgens Mike daarnaast te danken aan de investeringen 
in online advertenties. Maar dan valt zijn vrouw Ellen 
hem bij: “Daarmee doet hij zichzelf écht te kort. Mike is 
vooral ontzettend klantgericht en behulpzaam. Hij werkt 
hard en doet alles voor een tevreden klant. Daardoor zijn 
er heel veel terugkerende klanten en nieuwe klanten die 
via-via bij OfficeMania terecht komen.” 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de zit-sta bureaus 
of heeft u bijvoorbeeld interesse in een ergonomische 
stoel? neem dan eens een kijkje op officemania.nl.

Auteur - Rob Bourgonjen
Foto's - Gerard Scheers

Ondernemer in de spotlight: Mike Jansma
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Rondom ENKA: Rondom Enka stopt!

Ingekomen post:  
Verantwoord stoken zonder overlast
Beste buurtbewoners,
Uit allerlei publicaties kunt u lezen dat de luchtkwaliteit 
in Arnhem, en dus ook in Molenbeke, zeer slecht is te 
noemen. Voornaamste oorzaken zijn het wegverkeer 
en industrie. Het zal duidelijk zijn dat deze vervuiling 
(vooral fijnstof) oorzaak is van veel ziekten met name 
longaandoeningen.

In onze wijk merk ik dat aan deze slechte luchtkwaliteit 
nog wat wordt toegevoegd, namelijk de uitstoot door 
houtkachels en ik heb de indruk dat het gebruik ervan 
zich helaas aan het uitbreiden is. De onmiskenbare en 
pregnante lucht is op middagen en avonden, vooral in 
dit jaargetijde, goed te ruiken. Het zal duidelijk zijn dat 
de roetdeeltjes, vooral als het minder waait, ook onze 
woningen en slaapkamers binnendringen. Ook hierdoor 
wordt de gezondheid van ons allen geen dienst bewezen 
en m.n. voor diegenen die reeds nu te kampen hebben 

met longaandoeningen. Indien u de aanschaf van een 
houtkachel overweegt is het zinvol deze informatie 
daarbij te betrekken. 

Voor hen die inmiddels gebruik maken van een 
houtkachel wil ik graag wijzen op diverse sites op 
internet (milieucentraal.nl/houtkachel) als het gaat om 
verantwoord stoken. 

Om de uitstoot van schadelijk stoffen daadwerkelijk te 
beperken (tot zo’n 96%!) biedt een Abcat Houtrookfilter 
uitkomst; daarnaast neemt dit filter ook in belangrijke 
mate de pregnante geur in onze woonwijk weg (zie 
houtrookfilter.nl). Met de aanschaf hiervan is de 
gezondheid in Molenbeke voor ons allen toch een stukje 
positief te beïnvloeden, en dat zou al winst zijn.  

Een buurtbewoner

Althans in zijn huidige vorm. Het doel van Rondom 
Enka is geweest om met de buurten Molenbeke, 
Plattenburg en VVE de Enk de ontwikkelingen te 
volgen. Dit heeft geresulteerd in een gebiedsvisie die 
woensdag 28 oktober in de raad is vastgesteld. 

Er staan een paar mooie punten in over de inrichting, 
het veiliger maken van de Vosdijk en hoe de link naar de 
historie gemaakt kan worden.  
Gebiedsvisie: www://tiny.cc/enkavisie 
De ontwikkelingen voor de woningbouw zullen vooral 
door Plattenburg en de Enk gevolgd worden. Klok/BPD 
heeft een omgevingsmanager aangenomen. En voor het 
terrein komt er een inrichtingsplan waar bewoners in 
mee gaan denken. Immers de gemeente heeft een open 
doorgang bedongen om de buurten meer met elkaar te 
verbinden.

Voor de Vosdijk, de Vospoort en de Merwedestraat zal er 
nu een vervolg moeten komen om de visie om te zetten 
in plannen. U kunt helpen door gevaarlijke situaties, 
overlast en problemen te melden via www.fixi.nl of de 
fixi app.  

Dit helpt om duidelijk aan te geven dat dit ingericht moet 
worden voor langzaam verkeer om de weg samen te 
delen.

Het zijn voor mij interessante jaren geweest, waarbij het 
af en toe echt doorzetten was. Toch vind ik het bijzonder 
fijn dat inspraak hier mogelijk is en dat er echt dingen 
zijn te veranderen. Zeker als de aansluiting gevonden kan 
worden.

Auteur en foto - Auke Smit
Gebiedsvisie AKZO-terrein



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

Bernhardlaan 45-4
Arnhem 

Vraagprijs 
€ 249.500,- k.k

De Genestetstraat 15
Arnhem 

Vraagprijs 
€ 565.000,- k.k

Diepenbrocklaan 34
Arnhem 

Vraagprijs  
€ 949.000,- k.k

Verlengde 
Prümelaan 62
Arnhem 

Vraagprijs 
€ 450.000,- k.k

Velperweg 109
Arnhem 

Vraagprijs 
€ 699.000,- k.k

Saksen-Coburg 21
Arnhem 

Vraagprijs  
€ 809.000,- 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! 


