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Adieu, vaarwel tot ziens!

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
575 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.

Na 5 jaar trouwe dienst voor de redactie van de Molenbeker gaat Rob
Borgonjen ons helaas verlaten. De man achter de advertenties heeft
aangegeven iets anders te willen.

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 mei 2021.

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

Rob is redactielid van het eerste
uur. Vanaf de eerste editie in 2017
verzorgde hij de contacten met
onze adverteerders. Toen nog
geheel in zwart wit, maar later
konden de adverteerdes rekenen
op een kleurige editie.
Ook de zelfstandigen uit
Molenbeke kregen de gelegenheid
om zich te profileren en wat extra
naamsbekendheid te genereren.
Nagenietend van zijn wijnpakket
danken wij Rob voor zijn inzet en
betrokkenheid.
De redactie

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
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Mooi groen Molenbeke!
In de vorige Molenbeker hebben we er een heel artikel over geschreven;
de groene daken van Molenbeke. Begin juni was het zover, de derde
ronde groene daken werd afgeleverd op pallets en in vlot tempo met de
hulp van buren snel op de juiste daken gelegd. Een kleine sfeerimpressie.
Foto's: Bert Roete

Van de redactie
Na een relatief stille periode komt Molenbeke langzaam
weer tot leven. De coronacijfers gaan de goede kant op, bij
ALTB wordt volop gevaccineerd en langzaam zie je weer
gezellige onderonsjes ontstaan in voortuinen.
Door de vele zon en eerder vele regen is onze wijk groener
dan ooit. De derde editie van de groene daken actie gaat
daar ook zeker aan bijdragen, net als een nieuwe actie
die binnenkort start: Tegelwippen. Volgen jullie het goede
voorbeeld van ondermeer wethouder Cathelijne Bouwkamp?
Meer hierover op pagina 22. Ook liefhebbers van een
moestuin komen in deze tijd van het jaar volop aan hun
trekken. Op pagina 16 lees je het verhaal van Joke en Mila.
Veel aandacht voor Vitesse in deze Molenbeker - niet geheel
toevallig gezien de KNVB bekerfinale natuurlijk. We gingen
op bezoek bij Joris Meeuwsen, de man achter de grootse
supporteractie met vlaggen en posters. Heel Molenbeke hing
er vol mee om de club te steunen. Verderop, in de rubriek
Molenbeke memories, opnieuw aandacht voor Vitesse: het
levensverhaal van Vitesse-icoon en Molenbeker 'Happy'
Mogendorff (pagina 14).

4

12

In dit nummer wordt ook een groot mysterie van Molenbeke
opgehelderd: het verhaal achter de twee markante woningen
in de Sasboutstraat. Ja, die met de puntdaken, vlak naast
de tennisvereniging. De huidige bewoners van één van de
woningen bleken een ware queeste van de historie van hun
woning gemaakt te hebben en lieten tal van archiefbeelden
en foto's zien. Ook nieuwsgierig? Lees dan gauw verder op
pagina 10.
Namens de redactie veel leesplezier!
Annemiek Roest
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Markante
Molenbeker:
Joris Meeuwsen
De bedoeling was om in de aanloop van de bekerfinale
Vitesse-Ajax heel Arnhem geel/zwart te kleuren. Dat
is gelukt, zegt een trotse Joris Meeuwsen. Samen met
enkele voetbalmaten regelde hij posters en vlaggen.
Ook in zijn eigen wijk Molenbeke waren deze zichtbaar.
Vitesse verloor de finale. 'Jammer natuurlijk, maar de
herinnering aan onze campagne overheerst. Het ging ons
om de saamhorigheid in de stad. En die was er!'
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30.000 posters
Eerst even de precieze cijfers. Meeuwsen en zijn maten
lieten 30.000 posters drukken en 3.150 vlaggen maken.
Pas na de halve finale gingen ze ermee aan de slag.
Praten met potentiële sponsoren, een ontwerper regelen,
afspraken maken met een drukker en vlaggenmaker,
locaties zoeken waar supporters de posters konden
afhalen. Joris was er naast zijn werk wekenlang mee
bezig.

‘Het ging ons om
de saamhorigheid
in de stad’

'Dat gaf enorm veel energie, want iedereen reageerde enthousiast. Het was één
groot feest.'
Feestgevoel
Dat feestgevoel van Joris was trouwens zichtbaar in de media. Op een grote
foto in De Gelderlander staat Joris met een glimlach van oor tot oor als hij op
Papendal de eerste poster overhandigt aan Vitesse-doelman Marco Pasveer.
Ook zijn zoon Vigo is terug te vinden op foto’s. Hij is het die de eerste vlag in
handen geeft aan burgemeester Ahmed Marcouch.
Vier jaar geleden stond Vitesse ook in de finale van de KNVB-beker. Die werd
trouwens wel gewonnen. Toen waren er ook posters. Joris: 'Nu zeiden we:
dit gaan we weer doen, maar nu ook met vlaggen. De respons was enorm.
Uiteindelijk hebben we meer dan drie keer zoveel posters en vlaggen laten
maken dan we eerst van plan waren. Ze lagen klaar op tientallen afhaalpunten,
van Renkum tot Didam en Elst. En natuurlijk in Arnhem. En steeds maar bij laten
maken.'
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Joris is een fanatieke Vitesse-supporter. De geboren en
getogen Arnhemmer – slechts een paar jaar woonde
hij in Elst – bezoekt sinds 1989 wedstrijden van zijn
geliefde club. In seizoen 1992/1993 kocht hij zijn eerste
seizoenkaart, een staplaats in stadion Monnikenhuize.
Oude kaartjes
Hij is ook verzamelaar. In een map heeft hij alle losse
toegangskaartjes en seizoenkaarten bewaard.

Bijvoorbeeld een kaartje van de wedstrijd VitesseDordrecht, hij was daar met een vriendje, bijna dertig
jaar geleden. 'Dat is het leuke van zo’n verzameling, bij
elk kaartje komen herinneringen boven. Met wie ik er
was, wat de uitslag was en of het een goede wedstrijd
was.'
Hij gaat trouwens ook vaak naar uitwedstrijden. Tot
ver in Oost-Europa. 'Ik herinner me een wedstrijd
in Bulgarije. Met een vriend ernaartoe. Vliegen naar
Sofia en vervolgens met een gammele huurauto nog
300 kilometer het land in. Vergeet ik nooit meer. De
uitslag is vaak niet wat de doorslag geeft qua plezier.
Het avontuur, samen met vrienden, is voor mij het
belangrijkste.'
Billenknijpen
Over het afgelopen seizoen is Joris redelijk
tevreden. Vitesse speelde wisselvallig. Veel goede
voetballers, maar dat resulteerde lang niet altijd
in mooie wedstrijden. En dan kon hij vanwege de
coronamaatregelen ook niet naar het stadion. Het was
vaak billenknijpen achter de tv. 'We zijn vierde geworden
en gaan Europa in.
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‘Vitesse speelde
dit seizoen erg
wisselvallig’
Als je dat bereikt met zoveel puntenverlies dan zegt dat
meer over de kwaliteit van de Nederlandse competitie
dan over die van Vitesse.'
Hij is alweer met een nieuw project bezig: een app
waarmee voetbalsupporters hun wedstrijdervaringen
kunnen delen. Joris pakt het groots aan, deze app moet
landelijk worden uitgerold. Supportersverenigingen
reageren enthousiast, hij is in gesprek met belangrijke
sponsoren. 'Ik ben optimistisch, dit project gaat lukken.'
Auteur - Aart van Cooten
Foto’s – Gerard Scheers

IT-projectleider
Joris Meeuwsen (43) woont met zijn vrouw
Katja (40) en zonen Vigo (7) en Kasper (5) op
de hoek van de Megenstraat, op nummer één
om precies te zijn. Voor hun komst vijf jaar
geleden naar Molenbeke woonde ze in een
appartement aan de rand van de Spijkerbuurt.
'We hebben dit huis van onder tot boven,
inclusief de tuin, opgeknapt. Nu alleen de
zolder nog.' Joris is zelfstandig IT-projectleider.
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Advertentie

Op zoek naar een tandar ts?

TANDHEELKUNDIGCENTRUM

ARNHEM NOORD
Rosendaalsestr aat 483a
info@tcan.nl
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Nieuws van de activiteitencommissie
Alweer een jaar zonder echte traditionele Molenbeke activiteiten. Om de bewoners van de wijk toch een hart onder
de riem te steken heeft de paashaas bloemenzaad bezorgd. Naar verwachting (en na de grote hoeveelheid regen
van de afgelopen weken) kunnen we hiervan binnenkort het resultaat zien in onze wijk.
Waar iedereen zich had verheugd op een stralende Koningsdag met een uitgebreide kleedjesmarkt werd het helaas
toch nog een jaar met een aangepast programma. Met als enige voordeel dat we onze spullen en prullaria een jaar
langer kunnen verzamelen…
Om Koningsdag 2021 niet zomaar voorbij te laten gaan was er de bekende fietstocht door de wijk, onder muzikale
aanvoering van DJ Robert de Haas. Een grote groep enthousiaste kinderen fietste op hun rood-wit-blauw-oranje
versierde fietsen achter Robert aan. Aangemoedigd door ouders en andere buurtbewoners. Voor vooral de kleinste
kinderen een hele mooie ervaring. Na de fietstocht was er een speurtocht langs bekende plekken in de wijk. De leuke
en soms moeilijke vragen werden beantwoord, er ontstonden fanatieke teams en bovenal werd er veel lol gemaakt.
Met als resultaat veel goede antwoorden en drie prijswinnaars. Zie ze stralen op de foto!
De activiteitencommissie rekent er op dat ze volgend jaar weer volop activiteiten kunnen organiseren. Inclusief een
spetterend wijkfeest! Tot die tijd: houd vol, we zijn er bijna!
Auteur – Wendy Wieleman en Ferdi Pol
Foto's - Ferdi Pol en Fam. Rosendaal

Tot in
2022!
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Ronald en Henriette, Sasboutstraat

Gluren bij de buren
Iedereen in de wijk kent ze: de twee markante
woningen met puntdak, in groen/geel, in de
Sasboutstraat. Het kán haast niet anders dan dat deze
gebouwen ooit voor een ander doel gebouwd zijn, maar
waarvoor…? Hoog tijd dus om eens binnen te gluren!
We maken kennis met Ronald en Henriette. In 2007
woonden zij met hun 3 dochters in Utrecht en waren op
zoek naar een iets groter huis. Tijdens een wandeling
met een vriendin uit Velp kwam Henriette langs een huis
in Heveadorp dat te koop stond. Toen ze naderhand op
de site van de makelaar keek, zag ze dit huis in Arnhem.
Henriette: 'We dachten: wat een raar huis is dit. Ach, we
hebben toch een dagje vrij en gaan eens even gluren. (…)
Het voelde direct goed, als een vakantiehuis'.
Hoe troffen jullie het huis aan?
'Eigenlijk hebben we er niet zo veel aan gedaan, het was
toen al grotendeels gerenoveerd. We hebben alleen wat
tussenwandjes gemaakt om voldoende slaapkamers
te creeren voor onze dochters'. In de jaren ’80 was de
woning pas een woonhuis geworden. Daarvóór had het
lang in een soort ruïneuze staat verkeerd, zo laten oude
foto’s zien.
Enkele jaren nadat ze hier kwamen wonen hebben ze
het buitenwerk aangepakt. Zo hebben ze onder andere
alles geschilderd. Daarvóór is het exterieur heel lang geel
en wit geweest. De gemeentelijke monumentendienst
beschikte echter over verfmonsters met resten van de
oorspronkelijke kleuren: groen en (oker)geel.
Ronald en Henriette waren direct geïntrigeerd door
de historie van huis. Ronald: 'Er gingen verhalen rond
dat het de remise van de paardentram was geweest,
zo stond zelfs in een artikel in de Arnhemse Courant
in 1996. Dat klonk aannemelijk, omdat er vroeger
inderdaad een paardentram had gereden op de
Velperweg, richting de Achterhoek. Dit verhaal werd
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versterkt omdat een toenmalige bewoner beugels en
ringen had gevonden in de muur. Bovendien was hier
vroeger een weiland achter het huis, dus helemaal
onlogisch was het niet'.
Toch klopte er een paar dingen niet. Ronald en Henriette
gingen op onderzoek uit bij onder meer het Gelders
Archief en het archief van de Nederlandse Spoorwegen
in Utrecht. Ze konden niets terugvinden over een halte
of iets dergelijks in deze straat. Bovendien ontdekten ze
dat de paardentram in 1910 opgeheven was - en het
gebouw dateerde volgens de verhalen uit omstreeks
1905. Het was niet logisch om te investeren in een
gebouw op het moment dat de paardentram werd
ingehaald door de elektrische tram. Bovendien is er
op het perceel een behoorlijk hoogteverschil, dus hoe
konden die paarden destijds naar beneden? Waarom
waren het dan twee gebouwen, met een trap ertussen?
En waarom staan beide gebouwen met de rug naar de
straat?

Ze lieten de zoektocht enkele jaren rusten, totdat
Henriette in 2016 ontdekte dat de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag allerlei kranten gedigitaliseerd
had, onder de naam Delpher. In dezelfde periode
publiceerde een oud collega van Ronald een boekje over
de opkomst van schaatsen als sport.

Ronald: 'Door dat boekje kreeg ik een beeld van de
cultuur rond het schaatsen in die tijd. Niet alleen het
volk maar ook de gegoede klasse raakte helemaal in de
ban van het schaatsen. Zien en gezien worden, je moest
erbij horen. Het werd een rage. Er ontstond een soort
concurrentiestrijd tussen steden, wie kon pronken met
het mooiste paviljoen'.

'Toch klopte er een
paar dingen niet'
Ze wisten dat op deze locatie geruime tijd een ijsclub had
gezeten (sinds 1887) en dat bleek de gouden zoekterm
te zijn. Uiteindelijk kwam Henriette erachter dat op
de Delpher-site inmiddels complete oude jaargangen
van de Arnhemse Courant waren gepubliceerd. In een
krant uit juli 1909 kwam ze een advertentie tegen
van de Algemene ledenvergadering van de Arnhemse
IJsclub, waarin de verbouwing van bestaand gebouw
en de bouw van 'een nieuw lokaal' werd aangekondigd.
In december van hetzelfde jaar vond ze wederom een
artikel waarin werd gesproken over een 'verzameling
gebouwtjes die werd vervangen door een nieuw stenen
aanbouw, die vooral van de zijde den baan een mooi
effect maakt'. Aansluitend aan het al bestaande stenen
restauratiegebouw zouden twee paviljoens gebouwd
worden, met een trap ertussen die naar de ijsclub leidde.
Een citaat uit het artikel: 'Ene paviljoen bevat een
ruime localiteit die een prachtig uitzicht geeft op de
ijsbaan. Het andere paviljoen (het huis van Ronald en
Henriette, red.) is verdeeld in een Bestuurskamer en
Controlebureau.
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Ronald en Henriette zijn nog lang niet uitgezocht: 'Er
zijn tussenverdiepingen in gehangen en deels weer
weggehaald, en doorgangen veranderd.

Tegen een groot aantal binnenwanden zijn
voorzetwandjes aangebracht ter isolatie. We vragen ons
af of daarachter misschien nog resten zijn van de oude
wandbekleding, zoals lambriseringen of betegeling.
In het buurhuis, de voormalige sportschool van Kreijtz,
zijn meer oorspronkelijke details bewaard gebleven'.
Sinds 1936 is de ALTB achter hun huis gesitueerd, eerst
met een beperkt aantal banen. In die tijd fungeerden de
woningen ook als een soort clubgebouw/restauratie. De
ouders van een collega van Ronald bleken daar getennist
te hebben in de jaren ’50.
Dit sluit aan bij een ruime bergplaats voor
gereedschappen die tevens diende als schaftlokaal voor
werklieden. Het benedengedeelte van beide paviljoens
werd ingericht als garderobe'.
Zo viel de puzzel in elkaar: het complex was al van
begin af aan bestemd voor gebruik door de IJsclub, wat
ook verklaart waarom de zuidgevel – de kant die naar
het sportterrein is gericht – veel aantrekkelijker en
sierlijker oogt dan de noordzijde, de gevel aan de huidige
Sasboutstraat.
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Op privé foto’s kwamen ze hun huis nog tegen.
Gaan jullie hier nooit meer weg?
Beiden: 'Nou… We kijken altijd naar andere huizen, dat is
een soort afwijking. En het is best een groot huis, nu met
z’n tweeën.

We laten een grote footprint achter. (…) We wonen in een
stukje erfgoed en mogen hier even op passen. En van
genieten'.
Auteur: Annemiek Roest
Foto’s: Gerard Scheers en
privé archief Ronald en Henriette.
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Molenbeke Memories:
Het levensverhaal van Vitesse-icoon en
Molenbeker ‘Happy’ Mogendorff

Herbert Mogendorff spreekt ter gelegenheid van de opening van het Vitessestadion
Nieuw Monnikenhuize in 1950 © Herinneringscentrum kamp Westerbork.

Het levensverhaal van de Joodse Arnhemmer Herbert
Mogendorff (1905-1984) is het vertellen waard. De
oud-speler en later voorzitter van Vitesse woonde na
de oorlog met zijn gezin aan de Gerard Voethstraat
met uitzicht op de vijver. Hij stond bekend als ‘Happy’
Mogendorff.

Herbert Mogendorff in de achtertuin met links Selma
en rechts Nico in 1954 © Selma en Nico Mogendorff.
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Mogendorff is een bekende naam in Arnhem. De
familie zat onder andere in de papierhandel. Al in
1915 werd Mogendorff’s Papierhandel op de hoek
van de Broerenstraat en Nieuwstraat geopend.
Ook kende Arnhem voor en na de oorlog andere
families Mogendorff met grote bedrijven. Zo is er een
etikettenfabriek, een meubelfabriek, een papierfabriek
en een im- en exportbedrijf.
Lid van deze bekende Arnhemse familie was Herbert
Mogendorff. Hij had na de oorlog een papier- en
verpakkingengroothandel, eerst alleen in de
Munterstraat en later ook in de Koningstraat.
Vitesse
In Arnhem was Herbert beter bekend als 'Happy'
Mogendorff, de grote promotor en ondersteuner van
Vitesse, de club waaraan veel joodse Arnhemmers hun
hart verpand hadden. Herbert begon in 1916 als speler
bij Vitesse, groeide door in een reeks van functies en
werd tenslotte voorzitter van de club. In 1965 werd hij
benoemd tot erevoorzitter.

Een van de hoogtepunten in zijn Vitesse carrière was
de opening van het stadion Nieuw Monnikenhuize in
1950. Herbert sprak bij die gelegenheid als voorzitter het
uitverkochte stadion toe met alle ereleden en elftallen
achter zich opgesteld.

Hij werd toch opgepakt, samen met zijn ouders, broer en
zus met echtgenoot en hun twee jonge kinderen.
Op 10 april 1943 arriveerde de familie in Kamp Vught.
Herbert is de enige, die wist te ontsnappen. Uiteindelijk is
hij in Apeldoorn terechtgekomen in de Wilhelm III kazerne
Apeldoorn waarna hij in maart 1945 is overgeplaatst
naar Kamp Westerbork. Na de bevrijding van Kamp
Westerbork is hij teruggegaan naar Arnhem. Daar kreeg
hij het gruwelijke bericht over zijn naaste familieleden die
allen in 1943 in Sobibor zijn vermoord.
Herbert keerde in april 1945 terug naar de stad, waar hij
het normale leven met succes oppakte. Hij trouwde met
Henny Steffen. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Selma
en Nico. Zij werden geboren aan de Gerard Voethstraat
op nummer 10.
Geredigeerd door Aart van Cooten

Elftal met Herbert Mogendorff zittend tweede van
rechts © Herinneringscentrum kamp Westerbork.
Oorlog en onderduik
Herbert was verknocht aan de club. Zijn clubliefde had
ook te maken met zijn oorlogsverhaal. In de oorlog
moest hij onderduiken. Vitessenaren boden hem daartoe
de gelegenheid. Hij bleef bestuurlijk actief door bij
bestuursleden thuis te vergaderen. Zijn naam werd voor
de zekerheid weggelaten uit de notulen.

Met speciale dank aan Peter Jetten. Hij bracht de
redactie op de hoogte van dit verhaal. Selma en
Nico Mogendorff voor het gebruik van de privé
foto's. Dit artikel is een verkorte versie van het
gehele verhaal dat te vinden is op de website
joodsmonumentarnhem.nl
Gegevens over Happy Mogendorff en Vitesse zijn
grotendeels ontleend aan het portret van Happy
Mogendorff dat de Vitessenaren Dik Herberts en
Martin Esveld voor het herinneringscentrum Kamp
Westerbork schreven.
De periode na de oorlog is geschreven door Selma
Mogendorff en Nico Mogendorff.

Herbert Mogendorff in zijn kantoor aan de
Munterstraat © Selma en Nico Mogendorff.

Margo Klijn, de Stille slag, Joodse Arnhemmers,
1933-1945. Arnhem 2014, tweede druk
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Lekkers uit eigen tuin
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.

•

Tuinkalender
Dit kun je al uit je tuin halen.
• Spinazie
• Kropsla
• Aardbeien
• Lente-uitjes		
• Tuinkers
• Vroege aardappelen
En dit ga je inzaaien of planten
• Aubergines • Paprika’s
• Wortelen
• Sperziebonen
• Slasoorten
• Radijzen
• Rode kool
• Courgettes
• Tomaten
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• Bietjes
• Tuinbonen
• Knollen
• Komkommers

Het is de eerste lekkere avond na een tot dan toe koele
en natte meimaand. In de volkstuintjes ziet het er op
veel plaatsen toch al weer fris groen uit. Andere plekken
blijven nog een beetje achter met de groei, maar als de
temperaturen vanaf nu wat op gaan lopen, komt het
vast goed. Er is al weer veel bedrijvigheid. Zo wordt
er driftig gezaaid, geplant en er worden ook al eerste
aardbeien geoogst! En om te voorkomen dat je niet kunt
oogsten omdat de vogels de besjes en jonge plantjes
hebben opgegeten, zie je ook heel veel tuingaas over de
jonge gewassen gespannen.
De volkstuin van Joke en Mila
Joke Pingen en schoondochter Mila zijn net 6 maanden
geleden begonnen met hun tuintje in het complex aan de
Bosweg. ‘We zijn echte beginners en hebben nog weinig
ervaring in de moestuin. Eigenlijk doen we nu maar wat!
Zelfs de moestuintjes van Albert Heijn krijgen bij ons een
plekje!’

‘Hoe fijn is het om straks op een lekkere zomeravond
hier onder de pergola, die dan inmiddels is begroeid met
een druif, te genieten van een lekker wijntje. Eerst maar
onkruid wieden en alles de kans geven om te groeien.’
Joke is getrouwd met Aart van Cooten en woont in de
Megenstraat. Mila is de vriendin van zoon Ruben.
Auteur en foto’s - Gerard Scheers

Voor Joke en Mila is het een beetje experimenten waarbij
ze goed om zich heen kijken hoe anderen het doen en
ondertussen adviezen opvolgen die ze aangereikt krijgen.
‘We weten ondertussen dat je rabarberblad op de kop
in de buurt van planten moet leggen die gevoelig zijn
voor slakken. Een vergelijkbare tip is om Afrikaantjes
in de buurt te te planten want die trekken ook slakken
aan. Verder neem ik eierschalen mee die ik vergruis en
uitstrooi over het land als een soort van kalkbemesting,’
vertelt Joke.
'We hebben al complimenten gehad van medetuinders
hoe ons tuintje er nu uitziet', vertelt Joke. We hebben er
veel werk aan gehad! Het was arme bosgrond bezaait
met blad. Er was lange tijd niets aan gedaan. De hele
boel hebben we gefreesd en bewerkt met paardenmest.’
Er is heel wat te zien in de tuin van Joke en Mila. Naast
een perk met kruiden staan er ook dahlia’s, een Japanse
en gewone framboos, platte perziken, appel en peer.
Ook is er een aardbeienvak, een bonenstaak met diverse
bonen, suikermais, rode kool en een heus preiveldje! ‘Wat
we ook geleerd hebben is dat je een rij uien naast een
rij wortelen moet zetten. Dat is een handige manier om
de wortelvlieg en de preivlieg (=uivlieg) elkaar te laten
bestrijden', zegt Joke. ‘En we komen er ook achter dat we
soms iets te enthousiast zijn met het zaaien waardoor
alles wat te dicht op elkaar staat', vertelt Mila als ze
bezig is om de radijs wat ruimer uit elkaar te planten.
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Advertentie

BRANDT
Daktechniek & Onderhoud
Mob. (06) 51 16 48 51 • Tel. 0317 - 844 453
Mob. (06)
51 16 48 51
www.bdto.nl
• Gratis dakinspectie
• Schoorsteenvegen
Tel. 0317 - 844
453
• Dakrenovatie
€ 25,- per kanaal
www.bdto.nl
• Dak reparatie
• Dakgoot reinigen
• Lood en zink werk
€ 2,- per meter

•

Gratis dakinspectie

•

Dakrenovatie

•

Dak reparatie

•

Lood en zink werk

•

Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•

Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

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

24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend
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Wageningen
0317 - 703 017

Het is genieten!

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

Roel de Winter , Schavenmolenstraat
Dat Roel wat met motoren heeft, blijkt uit de trip die hij in 2010 heeft gemaakt met twee studievrienden. ‘Een jaar
lang op een Yamaha XT 600 uit 2001 vanaf Houston in de VS dwars door Midden- en Zuid Amerika via Ushuaia,
Vuurland om uiteindelijk in Buenos Aires te eindigen.
De trip was helemaal af toen ik onderweg in Cordoba,
Argentinië mijn grote liefde Clarisa leerde kennen.’
‘Toen ik met Clarisa en onze pasgeboren zoon Noah
op Curaçao woonde vanwege mijn werk bij Defensie,
verkende ik met een Kawasaki 450cc cross-motor het
eiland. Daar is het idee geboren om een zijspan aan te
schaffen.’ vertelt Roel. ‘Een gele Russische Ural-zijspan,
leek ons ideaal om met z’n drietjes op pad te kunnen!’
Inmiddels woont Roel en z’n gezinnetje in Molenbeke
en beschikt hij over een garage. ‘Toen we uit Curaçao
terugkwamen, hebben we eerst een tijdje in Amsterdam
gewoond. Maar ons appartement had geen garage en
dat betekende dus ook geen motor. Maar nu wel en dus
is er ruimte voor de Kawasaki-groene Rus Kermitski,
officieel: de Dnepr MT-11, 650cc. In zijn vorige leven
heeft hij dienst gedaan in Moldavië om maisvelden te
inspecteren.

In Nederland is hij compleet gereviseerd en moet nu
weer voorzichtig ingereden worden. Dat inrijden is ook
wel eens wat minder genieten, want het wil nog wel
eens voorkomen dat hij op de meest onvoorspelbare
momenten stilvalt. Als hij al zin heeft om te starten!’
Toch heeft ‘Kermitski’ steeds vaker wel zin en begint
ook het Russisch comfort van de robuuste zijspan een
beetje te wennen. ‘Nu hopen op een mooie zomer en vele
vrolijke kilometers!’

Auteur en foto’s: Gerard Scheers
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De roots van Molenbekers
Waskemeer, Soest, Tolkamer, Rotterdam en
Winterswijk. Zomaar een paar geboortesteden en
-dorpen van bewoners van Molenbeke. En waar de ene
bewoner daarna op verschillende plekken in binnen- en
buitenland woonde voordat Molenbeke 'the place to be'
bleek, vond de ander al eerder zijn of haar rust in onze
wijk.

Middels onderstaande korte enquête (Scan de QR
Code) vragen we bewoners hier wat over te delen. Vul
je e-mailadres in en misschien benaderen we je voor
een  nadere toelichting. Doe je mee?
Auteur: Ferdi Pol

Maar waarom hebben bewoners er - kort of langer
geleden - voor gekozen om naar Molenbeke te
verhuizen? De liefde. Weg uit de randstad. Een huis om
verliefd op te worden. Maar ook 'de rust, vriendelijkheid
en de mix van jong en oud' blijken redenen te zijn om
voor Molenbeke te kiezen.
En er is meer dat Molenbeke uniek en bijzonder maakt.
Het saamhorigheidsgevoel en de sociale cohesie worden
vaak genoemd. Het is een plek waar iedereen mee mag
doen, maar ook anoniem kan zijn.
Ook de dorpse, gezellige sfeer is een veelgehoord
kenmerk van de wijk. We wonen op 'een camping,
maar dan met een hypotheek', aldus een bewoner.
De redactie van de Molenbeker is voor de volgende
editie van de Molenbeker op zoek naar (meer)
persoonlijke verhalen.
Verhalen over jouw roots en jouw
redenen om voor Molenbeke te
kiezen.

Verhuizen? Dan wel graag een
groter huis of fijnere buurt

Als we willen verhuizen, is dat vooral omdat we behoefte hebben aan een grotere woning. Voor meer dan de helft
is dat de belangrijkste reden om de dozen in te pakken, zo blijkt uit een online poll van Omroep Gelderland waaraan
ruim 350 mensen meededen.
Waar 52 procent van de mensen graag een groter huis wil, geeft 11 procent aan juist behoefte te hebben aan een
kleinere of aangepaste woning. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de kinderen het huis uit zijn en plotseling
slaapkamers leegstaan, of doordat een partner is weggevallen. Dertig procent van de mensen zegt naar een andere
woning te kijken als ze behoefte hebben aan een fijnere buurt of omgeving. Gezinsuitbreiding is voor een beperkte
groep (2 procent) de belangrijkste reden om te verhuizen.
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Voor op de koelkast: Huisartsenpost
regio Arnhem beter bereikbaar
De Huisartsendienst Arnhem verbetert komende
maanden de telefonische bereikbaarheid.
Oorspronkelijk maakte de huisartsendienst gebruik
van een betaald 0900-nummer.
Sinds geruime tijd verwijst de huisartsendienst
patiënten naar het volgende nummer: 026-3899696.
Per heden verwijst de huisartsendienst alleen
nog maar naar dit nummer. Op termijn komt het
0900-nummer definitief te vervallen.

Jeu de Boules

De huisartsendienst vindt het niet langer passend
omseptember
het 0900-nummer
aan patiënten
aan te
Op 19
organiseerde
de activiteitencommissie
bieden.
Henk
Meussen,
manager
Huisartsendienst:
voor het eerst een Jeu de Boules middag bij Wijnhuis
'Wij vragen
patiënten
Robbers
van den
Hoogen.altijd eerst te bellen met de
Huisartsenpost. Telefonisch kunnen we veel vragen
Ook rustig
kunnen
we beoordelen
of een
Na beantwoorden.
afhankelijk een wat
begin,
kwam de toestroom
consult
de dokter
nodigaanmeldingen
is of dat de klacht
op gang
en bij
waren
er genoeg
om opkan
2
wachten
tot
de
volgende
werkdag.
banen een toernooi te spelen.

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.
Maar dan wil je niet dat patiënten extra moeten
betalendrankje
voor het telefoontje, of ons niet kunnen
Hapje,
bereiken
metdeeen
mobiele
Het
weer als
zatze
mee,
locatie
wastelefoon
top, eenbellen.
hapje en
Daarom
hebben
we
enkele
jaren
geleden
al
een wijntje erbij en we waanden ons een middag
gekozen
om gebruik
te maken van
het nummer
in
Zuid-Frankrijk.
De uiteindelijke
winnaars
van het
026-3899696.
toernooi
zijn Mike en Michiel, die de eer hadden om “Het
Molenbekertje” in ontvangst te nemen. Een activiteit
Binnenkort
willen
we hetvatbaar
0900-nummer
uit de
die
zeker voor
herhaling
is gezien alle
positieve
lucht halen. Het is belangrijk dat patiënten het
reacties
juiste nummer kennen en het veranderen in
hunactiviteitencommissie
telefoon.'
Als
zijn we ontzettend blij dat
we in deze bijzondere tijden toch met enige regelmaat
Huisartsendienst
verzorgt deNu de regels
activiteiten
hebbenArnhem
kunnenBV
organiseren.
huisartsgeneeskundige
spoedzorg
gedurende
weer zijn aangescherpt gaan we kijken
hoe weavond-,
een
nacht- en oplossing
weekenduren.
passende
kunnen vinden voor Sint Maarten en
het Sinterklaas Feest.
Naast een centrale meldkamer heeft de
huisartsendienst 3 locaties waar patiënten
behandeld
kunnen
worden
bij spoedgevallen.
Auteur
en foto
- Wendy
Wieleman

Advertentie
Advertentie
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
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Molenbekers: wippen jullie mee?
Arnhem gaat de strijd aan met Nijmegen om de meeste
tegels uit tuinen, straten en pleinen te wippen. Onze
wijk sluit aan. Doe ook mee!

Vergeet niet je gewipte tegels met een voor- en na-foto
aan te melden via nk-tegelwippen.nl/meedoen en wordt
dan mogelijk wipper van de maand.

Voor het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen zijn
wijken rondom Molenbeke afgelopen tijd druk bezig
geweest om hun steentje bij te dragen. Zo zijn in de wijk
Broek in twee straten 45 geveltuintjes aangelegd. In
Klarendal zijn dat er zelfs 170 en daar zijn ze nog niet
klaar met wippen!

Auteur en foto's: Bert Roete - Werkgroep Groen
Molenbeke

Voor Molenbeke pakt dat tegelwippen in Klarendal
goed uit, want het regenwater dat hoger op de
heuvel de grond in kan zakken, zorgt bij ons niet voor
wateroverlast.
Ook in de rest van de stad werken bewoners en
gemeente hard aan het vergroenen van de leefomgeving.
Dat is belangrijk, want een groene omgeving zorgt voor
verkoeling, minder wateroverlast en meer biodiversiteit.
Bovendien voel je je tussen het groen veel prettiger.
Op zaterdag 18 september gaan we ook tegelwippen in
Molenbeke. Waar we gaan wippen horen we graag van
jou. Geef aan ons door waar in de wijk nog overbodige
tegels liggen. Dan wippen we die met z’n allen er gezellig
uit. Mee wippen? Weet je goede wipplekken? Geef je op
via groen@molenbeke.nl
Wip je liever privé? Dan kan je in september je overbodige
tegels lozen in de speciale tegelcontainer.
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Kijk voor inspiratie voor een koele en droge tuin op
arnhemklimaatbestendig.nl.
Hier vind je ook alles over de subsidieregeling
klimaatadaptatie van de gemeente Arnhem.
Voor tegelwippen, afkoppelen, regentonnen en
andere klimaatmaatregelen krijg je in Molenbeke
50% subsidie van de gemeente.
Goed voorbeeld
doet volgen!
Cathelijne
Bouwkamp
wethouder.
Klimaat, groen,
ruimtelijke ordening
in de Arnhemse
gemeenteraad
steekt de handen
uit de mouwen
en 'wipt' de eerste
tegels uit haar
eigen tuin.

Wormenhotel in de Spijkerbuurt
Een paar weken geleden wandelde ik voor de
afwisseling eens door het  Spijkerkwartier. Daarbij
viel mij een paar bijzondere houten bakken op. Na wat
onderzoek in onder andere De Gelderlander kwam ik
erachter dat het om zogeheten wormenhotels ging.
Plaatsing van deze houten kasten is een initiatief van
de wijk in samenwerking met gemeente Arnhem en
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Doel is om
de wijk verder te vergroenen.

Dus mocht jij ook interesse hebben om je tuin wat vaker
een boost te geven met compost uit een wormenhotel,
laat het dan weten. Het lijkt mij leuk om samen eens te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een of meer
van deze hotels in Molenbeke.
Reacties graag naar: groen@molenbeke.nl
Auteur: Sebastian Leferink
Foto: Bert Roete

Als buurtbewoner kun je in het wormenhotel je gftafval droppen. De wormen verwerken dit afval binnen
zes maanden tot vruchtbare compost. Van die compost
kan iedereen gebruikmaken voor zijn tuin. Net als een
echt hotel heeft ook dit wormenhotel een ‘hotelier’.
Deze houdt het welzijn van het wormen in de gaten en
informeert de wijk over het wel en wee van de ‘wormen
community’.
Ik vind dit een mooi initiatief waar mogelijk ook in
Molenbeke interesse voor is. Zelf heb ik ieder jaar
behoefte aan compost, maar produceer onvoldoende
geschikt afval om voldoende compost te maken. Het
opzetten van een wormenhotel in de wijk is dan een
mooie oplossing.

Voor op de koelkast
t
ui r!
ip aa
K n ew
b
en

We hebben natuurlijk onze Wijkpreventie app. Deze is alleen bedoeld voor urgente meldingen
overveiligheid in onze wijk. Per oktober 2020 is er een wisseling geweest en hebben we een
nieuwe wijk agent. Eigenlijk 3 agenten. Zij bestrijken het gebied van Klarendal, Sint Marten,
Sonsbeekkwartier, Transvaalbuurt, Onder de Linden en Molenbeke.

Is er iets dringends dan bel je natuurlijk 0900-8844. Is er iets anders wat de attentie van de wijkagent nodig
heeft kun je beter mailen. Hierbij de namen en bijbehorende mailadressen.
Nico Pennings - nico.pennings@politie.nl,
Richard Buyl - richard.buyl@politie.nl en
Joyce Veenvliet - joyce.veenvliet@politie.nl
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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 dé 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!

Van Remagenlaan 5
Arnhem
€ 449.500,- k.k.

Orchislaan 5-3
Arnhem
€175.000,- k.k.
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Van Huevenstraat 6
Arnhem

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel
Velperweg 166
6824 MD Arnhem
026-3616263
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
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Brederostraat 8
Arnhem
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Novalaan 45
Arnhem
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Moersbergenlaan 10
Arnhem

