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Eindelijk een nieuwe penningmeester!
'Ladies and gentleman: we got him... Of eigenlijk 'her'. Na een lange
zoektocht hebben we eindelijk een nieuwe penningmeester voor onze
wijkvereniging. U kent haar vast nog uit de vorige Molenbeker van de
rubriek 'Lekkers uit eigen tuin'. En natuurlijk stelt ze zichzelf even aan
ons voor.
Mijn naam is Hetty Kronemeijer en ik ben sinds kort penningmeester van de
wijkvereniging. Ik woon nu bijna 6 jaar met mijn vriend Johan en kater Abel
aan de Schavenmolenstraat. Een heerlijke plek om te wonen vinden wij! In
het dagelijks leven werk ik als Software Engineer bij Human Inference. Ons
bedrijf zit op het voormalige Kema terrein dus ik kan lekker op de fiets naar
m'n werk, als ik niet thuiswerk tenminste. In m'n vrije tijd lees ik veel en ga
graag naar filmhuis Focus. Ook ben ik vaak te vinden in mijn (moes)tuintje.
Ik doe aan hardlopen en wandelen. Dat laatste het liefst in de bergen met of
zonder sneeuw.
Ik ben bereikbaar voor financiële zaken via penningmeester@molenbeke.nl
Namens het bestuur van Wijkvereniging Molenbeke heten wij Hetty van
harte welkom.

De MOLENBEKER is de wijkkrant van Wijkvereniging
Molenbeke en wordt gratis huis-aan-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.
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.
Redactie
Annemiek Roest, Ferdi Pol, Gerard Scheers, Peter Bakker en
Aart van Cooten
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/Social media
www.molenbeke.nl
Facebook.com/molenbeke
Instagram #molenbeke_wijkvereniging
Twitter: @molenbeke
Nextdoor: Wijkver. Molenbeke
Politie/wijkagent
Is er iets dringends dan bel je natuurlijk 112 of bij minder spoed
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
Huisartsendienst Arnhem 026-3899696.
Team leefomgeving en wijkwethouder (TLO)
In de Velperweg e.o. is een team leefomgeving actief. U kunt bij
hen terecht met vragen en ideeën over de wijk. Het team is
bereikbaar via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl.
John Wijnbergen, 026-377 3097, john.wijnbergen@arnhem.nl
Marlies Hallingse, 026-377 2334, marlies.hallingse@arnhem.nl
Paulien Toonen, 026-377 3412, paulien.toonen@arnhem.nl
Arno van Geel, 026-377 3643, arno.van.geel@arnhem.nl
Birgitt Kromkamp, 026-377 4404, birgitt.kromkamp@arnhem.nl

Van de redactie
Daar is ie dan: een gloednieuwe editie van de Molenbeker. Een editie vol
informatie over initiatieven in de wijk en over onze bewoners. Nieuwe
bewoners, oud-bewoners op hoogte, bewoners met een eigen duikboot en
bewoners met paradijselijke hobby’s. Ze komen allemaal voorbij.
Maar eerst staan we stil bij een markante Molenbeker: Erik van der Donk.
Acteur Erik – bekend van televisie en theater - heeft vijftig jaar in onze
wijk gewoond. Afgelopen december overleed hij. Molenbeke nam met een
eresaluut afscheid van Erik.
In deze Molenbeker wordt een update gegeven over het initiatief van
Coöperatie Molenbeke Energie om zonnepanelen te plaatsen op de
tennishal. De interesse vanuit de buurt hiervoor was enorm; binnen een
mum van tijd schreven veel bewoners zich in voor dit duurzame initiatief.
De interesse was zo groot dat gekozen moest worden voor een verdeling
van de certificaten over de belangstellende bewoners. Op pagina 7 lees
je de laatste stand van zaken. En over duurzaamheid gesproken: er komt
een vierde ronde van de buurtactie Groendak Molenbeke. Meer hierover op
pagina 13.
Molenbeke onderneemt! Zo ook wijkbewoner Elze Sennema. Elze is
productontwerper en werkt voor de opleiding Industrieel Product
Ontwerpen aan de HAN. Maak kennis met Elze, vanaf pagina 8. Een andere
interessante wijkbewoner is Gjalt Landman. Gjalt vertelt op pagina 15
over zijn levendige hobby. Guppen, gifkikkertjes, mieren en nog veel meer
bijzondere dieren maken zijn zolder tot een paradijs.
Molenbeke heeft sinds 2020 drie nieuwe wijkagenten. Dit team, bestaande
uit Richard Buyl, Nico Pennings en Joyce Veenvliet, houdt zich bezig met
de veiligheid in Arnhem Noord, waaronder Molenbeke. Wellicht heb je de
wijkagenten wel eens zien fietsen door de wijk. Wat hun werkzaamheden
inhouden en hoe zij aankijken tegen onze wijk lees je vanaf pagina 10.
We mogen ook weer gluren bij de buren. Marga en Peter woonden jarenlang
in de Hoornestraat en zijn vorig jaar verhuisd naar Highpark. Waarom kozen
zij ervoor om te verhuizen? En hoe bevalt het wonen op hoogte? Ze vertellen
erover op pagina 16. En waar sommige bewoners vertrekken, vinden
anderen hun plek in Molenbeke. De nieuwe bewoners van het hoekhuis aan
de Willem van Gulikstraat stellen zich voor.
Tot slot weer een bijdrage van Molenbeke Memories. Deze staat in het teken
van het tunneltje onder de spoorlijn Arnhem-Zutphen, oftewel de Vospoort.
Veel leesplezier!
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Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Ferdi Pol
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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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Bloemen langs sloot Schavenmolenstraat
Langs de sloot aan de Schavenmolenstraat komt een
prachtige bloemenstrook. De walkant wordt komende
zomer niet alleen mooi, ook bijen en andere insecten
profiteren ervan. De aanleg is een initiatief van
wijkbewoner Jan Liethof.
Liethof is voormalig imker en heeft vanuit die
achtergrond veel belangstelling voor, zoals hij dat zelf
formuleert, 'de bloemetjes en de bijtjes”. De eenzijdige
begroeiing langs de sloot stoorde hem. Het gras dat daar
tot nu toe groeit, heeft weinig meerwaarde voor bijen en
andere insecten, zegt hij.
Dat kan anders, bedacht Liethof. De oever langs de
afwateringssloot zou eenvoudig kunnen veranderen
in een bloemenzee. Hij legde zijn idee voor aan
stadsdeelmanager Jiska Brouwer van gemeente Arnhem.
Met succes, want zijn plan wordt binnenkort uitgevoerd.
De voorbereidende werkzaamheden zoals het
afschrapen van de graszode, wordt uitgevoerd door de
gemeente. De Imkervereniging Arnhem en Velp neemt
het zaaiwerk voor zijn rekening. Dat gebeurt in het kader
van NL Doet. Wijkbewoners kunnen meehelpen.
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Graag zelfs! De inzaai vindt plaats op zaterdagmorgen
12 maart vanaf 10 uur. Verzamelen bij het gemaal aan
de Schavenmolenstraat. Breng zelf een hark mee.
Er vindt nog overleg plaats tussen Liethof en de
Imkervereniging welk deel van walkant het beste
geschikt is voor inzaai van inheemse bloemen.
Vooralsnog lijkt het deel tussen de Megenstraat en de
Hoornestraat daar het meest geschikt voor. Liethof
hoopt overigens dat een groter deel van de walkant
ingezaaid kan worden.
Auteur en foto - Aart van Cooten

Markante wijkbewoner
Erik van der Donk overleden
De rouwwagen rijdt de wijk in en stopt voor Maarten Gorisstraat 18. Tientallen wijkbewoners staan klaar om een
eresaluut te brengen aan Erik van der Donk (1929-2021). Daar staat ook zijn vrouw Hiekie. We lopen achter de
wagen aan met daarin de kist met het lichaam van Erik. Het wordt een indrukwekkende wandeling. Iedereen heeft
wel een eigen herinnering aan deze markante Molenbeker.
Acteur Erik woonde vijftig jaar in onze wijk. De meeste
bewoners zullen hem kennen van televisie of uit het
theater. Hij had prominente rollen in de tv-series Oud
Geld en Pleidooi, was jarenlang te zien bij Klokhuis,
maakte 25 jaar deel uit van Toneelgroep Theater. Tot
op late leeftijd was hij nog actief, bijvoorbeeld in het
Hoftheater in de Spijkerbuurt waar hij optrad met het
indrukwekkende stuk 'Adres onbekend'.
Maar wellicht was hij bij velen nog meer bekend als
belangstellende wijkbewoner die met iedereen een
praatje maakte. Of van de avonden dat hij met zijn
vrouw oppaste op kinderen van buren.

nog korte wandelingen door de buurt. Maakte hier een
praatje en kreeg daar een kopje thee. In het interview
met dit blad jaren terug vertelde hij nooit te gaan
verhuizen, ook niet vanwege ouderdom. 'Ben je gek, we
hebben net een traplift laten installeren', grapte hij.
Auteur - Aart van Cooten
Foto’s – Aart van Cooten, Gerard Scheers

Vier jaar geleden vertelde hij in een interview met de
Molenbeker dat hij de wijk ten positieve heeft zien
veranderen. Van een kleinburgerlijke, beetje muffe buurt
in een sprankelende wijk met veel jonge ouders en
spelende kinderen. Hij genoot ervan als hij midden in de
nacht wakker werd van een stel jongens en meiden die
uit de kroeg kwamen en bij hem voor de deur nog wat
nababbelden. 'Hoezo geluidsoverlast? Een wijk moet
leven, en daar horen jongeren bij.'
Hij kon prachtige verhalen vertellen. Jarenlang oefende
hij zijn toneelteksten op het schoolplein van de vroegere
school achter zijn huis. Hij kroop door de heg en ijsbeerde
urenlang over de tegels tot hij de tekst uit zijn hoofd
kende. Toen de school werd afgebroken, repeteerde
hij aan de vijver of gewoon wandelend door de wijk.
We zagen hem ouder worden, maar hij hield zijn
sprankelende blik.
Tot vlak voor zijn dood maakte hij achter zijn rollator
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Enorme belangstelling voor
zonnepanelen op tennishal Molenbeke
Er bestaat grote interesse voor het initiatief van Coöperatie Molenbeke Energie om de tennishal vol te leggen met
zonnepanelen. Maar liefst 168 huishoudens hebben ingetekend voor totaal 3100 certificaten. Vanwege deze enorme
belangstelling krijgt helaas niet iedereen het aantal certificaten waarvoor hij of zij een voorinschrijving heeft gedaan.
Twee dagen na de informatieavond op 25 november
heeft het bestuur de mogelijkheid om (voor) in te
schrijven stopgezet. Eigenlijk noodgedwongen. Op dat
moment was er al voor 3100 certificaten ingeschreven,
terwijl er zo’n 1400 certificaten te verdelen zijn. De
inschrijvers wonen voor een groot deel in Molenbeke,
maar ook bewoners van aanliggende wijken hebben
ingeschreven.
Verdeling certificaten
Het bestuur heeft daarop besloten om de certificaten
zo gelijkmatig mogelijk over de inschrijvers te verdelen.
Dit komt erop neer dat wordt verdeeld in rondes. Bij
de eerste ronde hebben 168 deelnemers interesse in
het eerste certificaat, en krijgen dat toegewezen. Bij
de tweede ronde hebben bijvoorbeeld 160 deelnemers
interesse in een tweede certificaat, en krijgen dat
toegewezen.

Eind 2022 komt
de eerste zon op
de panelen

In december is een contract getekend met OM | nieuwe
energie. Dit energiebedrijf koopt de energie in die de
installatie levert. OM | nieuwe energie is een coöperatie
voor coöperaties. Ze zijn al jaren de groenste leverancier
van Nederland en bij hen is het ook mogelijk om als
particulier direct stroom van Zon op Molenbeke af te
nemen.
Keuze installateur
Als er duidelijkheid is over de teruglevering van
elektriciteit, wordt aan drie installateurs een offerte
gevraagd en vervolgens een keuze uit deze drie gemaakt.
Einde van 2022 is de installatie gereed en komt de
eerste zon op de panelen. Begin 2024 start het uitkeren
van rendement en aflossing in 15 jaarlijkse termijnen.
Het bestuur van Coöperatie Molenbeke Energie houdt
de voorinschrijvers op de hoogte via een nieuwsbrief.
De eerste is in januari verstuurd. Op veel vragen is het
antwoord te vinden op zonopmolenbeke.nl
Redactie - bestuur Coöperatie Molenbeke Energie en
Aart van Cooten
Fotografie - Gerard Scheers

Bij de vijfde ronde hebben bijvoorbeeld 100 deelnemers
interesse in vijf certificaten. Deze procedure wordt
net zo lang gevolgd tot de certificaten op zijn. Het
maximale aantal certificaten dat iemand toegewezen
kan krijgen ligt waarschijnlijk tussen de 11 en 15. Het
bestuur probeert om wat extra certificaten uit te geven
door het verhogen van het vermogen van de zonneinstallatie.
Planning
De verdere planning is afhankelijk van de afsluiting
van een overeenkomst met Liander om energie
terug te leveren aan het net. De aanvraag is gedaan.
Waarschijnlijk eind maart komt TenneT met de uitslag
van een zogeheten congestieonderzoek in Arnhem
en omgeving. Als dat positief uitvalt, kan Coöperatie
Molenbeke Energie elektriciteit terugleveren.

Bestuur coöperatie: (vlnr) David Willemsen, Mark Kok
en Mathijs Philips.
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Ondernemer in de spotlight: Elze Sennema
In vorige edities van de Molenbeker stonden regelmatig ondernemers uit de buurt in de spotlight. De redactie van
de Molenbeker besloot op zoek te gaan naar meer interessante en bedrijvige bewoners. Deze zoektocht leverde een
gesprek op met een bewoner aan de Megenstaat: Elze Sennema. Als productontwerper houdt hij zich bezig met het
ontwerpen en ontwikkelen van uiteenlopende producten voor (inter)nationale opdrachtgevers. Maar wie is Elze en
wat houdt zijn vakgebied in? De Molenbeker kwam erachter.
Samen met zijn vrouw Liuk en zijn zoons Sjoerd en
Wytze woont Elze aan de Megenstraat. Daarvoor
woonden ze in Delft en aan de Statenlaan in Arnhem.
Vanwege ruimtegebrek (hun jongste zoon was op komst)
besloten ze hun huis aan de Statenlaan te verkopen
en kochten ze een hoekhuis in Molenbeke. Dit huis
werd eerst grondig verbouwd, waarna ze er in 2009
introkken.
ESP
Productwerper dus. Maar wat houdt dat in? Voor
Elze is dat het ontwerpen en ontwikkelen van
consumentenproducten voor het midden- en kleinbedrijf.
Hij adviseert opdrachtgevers die 'met een interessant
of ingewikkeld vraagstuk zitten'. Vervolgens werkt hij
ideeën en concepten uit tot werkende en produceerbare
productvoorstellen, onder andere door gebruik te
maken van 3D-printing en productvisualisaties.
Dit doet hij vanuit zijn eigen bedrijf: Elze Sennema
Productontwikkeling (ESP).
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De afgelopen jaren heeft Elze voor diverse
opdrachtgevers gewerkt. Eerst in vaste dienst en
sinds het begin van deze eeuw als zelfstandige. Zoals
voor ATAG (keukenapparatuur) en Ferro Techniek
(keukenelementen, pannendragers). En later voor
Faber Haarden en Horrex. Horrex - een bedrijf dat
horren en andere componenten voor campers en
caravans maakt - is Elze’s belangrijkste opdrachtgever.
Voor hen ontwierp hij (als afstudeerproject) onder
andere een gepatenteerde, inklapbare hordeur. Voor
Faber Haarden ontwierp Elze een afstandsbediening.
Een afstandsbediening die hij nog steeds wel eens
tegenkomt bij mensen thuis. 'Een tijd terug sprak een
buurman mij zelfs aan met ‘jij bent toch de ontwerper
van de afstandsbediening van onze haard!?’.' Ook andere
door hem ontworpen producten komt hij wel eens tegen:
'hé dat is mijn afzuigkap, denk ik dan.'
Duikboot
Trots is Elze ook op zijn allereerste ontwerp, dat hij
maakte tijdens zijn studie. Het is een speelgoedduikboot
van Ambi Toys, een luxe speelgoedmerk.

En voor wie Ambi Toys niet kent; zij verkochten ook het
onverwoestbare, vrolijke, gele, autootje met rode toeter.
De duikboot was voor Elze het eerste ontwerp dat in
productie werd genomen. 'Ik heb toen meteen een paar
exemplaren gekocht. Eén exemplaar heb ik nog steeds
liggen en bewaar ik goed. For old times sake'.
Elze is bescheiden over zijn ondernemerschap: 'ik
beschouw mezelf niet echt als een ondernemer. Iemand
die risico’s neemt en van begin af aan een bedrijf opzet,
dat is voor mij een ondernemer. Ik heb nooit echt risico’s
genomen en ambieer het echte ondernemerschap ook
niet. Ik ben een ontwerper!' Met name dat laatste maakt
dat hij trots is op zijn vak en de producten die hij heeft
ontwikkeld.

Mede gelet hierop is dit misschien wel een mooi moment
voor mij om een andere kant op te gaan als ontwerper.'
Daar is hij overigens al mee begonnen. Voor de HAN
begeleidt hij studenten die een bijdrage leveren aan de
energietransitie.
Benieuwd naar de aanpak en resultaten van Elze
Sennema Productontwikkeling? Check e-s-p.nl.
Nieuwsgierig naar de opleiding IPO aan de HAN?
Check han.nl/ipo
Auteur - Ferdi Pol
Foto’s - Gerard Scheers

HAN en IPO
Naast zijn werk als productontwerper werkt Elze
voor de HAN. Vanaf 2002 is hij betrokken bij de opzet
en ontwikkeling van de opleiding Industrieel Product
Ontwerpen (IPO) aan de HAN in Arnhem. Hier kwam
hij terecht via een oud-collega van ATAG. Bij de HAN
begeleidt Elze studenten bij hun ontwerpprojecten. En
dat bevalt goed. 'Het is heel leuk. Ik heb de opleiding de
afgelopen jaren zien groeien. Er studeren nu ruim 200
studenten IPO aan de HAN. Ik werk samen in een hecht
team collega’s. Met sommigen werkte ik ook al samen bij
externe opdrachtgevers.'
De toekomst van het vakgebied productontwerp en
het belang van de verduurzaming houden Elze bezig.
Duurzaamheid en het maken van 'schone' producten
worden steeds belangrijker. 'Producten die voor een paar
dollar bij Chinese webwinkels worden verkocht worden
ook ontworpen. Maar dat is iets waar ik niet achter sta.
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De wijkagenten van Molenbeke
Rust en veiligheid in de Arnhemse wijken. Dat is waar de wijkagenten van onze stad aan bijdragen. Zo ook
Richard Buyl, Nico Pennings en Joyce Veenvliet. Zij zijn de wijkagenten van Molenbeke, Klarendal, St. Marten en
Sonsbeeksingel. Wie zijn deze wijkagenten, wat houdt hun werk in en wat vinden zij van Molenbeke? De Molenbeker
ging met ze in gesprek.
Wie is wie
In oktober 2020 zijn Richard, Nico en Joyce gestart als
wijkagententeam. Zij volgden het vorige team op, dat
bestond uit Joke Bartelink, Erik Hortensius en Theo
Esendam. Voor Richard, Nico en Joyce is Arnhem geen
nieuw werkgebied; ze zijn er al jaren werkzaam.
Richard Buyl is met zijn 57 jaar en jarenlange ervaring
als agent de senior van het team. Hij begon zijn carrière
als agent in Amsterdam. In 1991 maakte hij de
overstap naar Arnhem. Eerst als wijkagent in Malburgen
en Presikhaaf en tegenwoordig dus in Klarendal en
Molenbeke. En daar is hij blij mee: 'Wijken als Klarendal
liggen mij wel. Ik kom zelf uit een volkswijk en kan me
goed inleven in de bewoners'.
Collega Joyce Veenvliet is 34 en kent Arnhem ook goed.
Voordat ze wijkagent werd in Molenbeke e.o. werkte
ze voor de surveillancedienst en was ze wijkagent op
de Korenmarkt. Het werken in het uitgaansgebied
van Arnhem vond ze een mooie uitdaging. Naast
haar functie als wijkagent heeft ze een neventaak: ze
begeleidt voetbalsupporters van Vitesse bij de thuis- en
uitwedstrijden van Arnhems trots.
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Richard Buyl

Nico Pennings (33) completeert het team. Net als Joyce
heeft hij gewerkt in de surveillancedienst. Daarnaast
was hij de afgelopen jaren gespecialiseerd in de aanpak
van drugsgerelateerde zaken in Arnhem Noord. Dat ging
om het oprollen van hennepkwekerijen en het 'vangen'
van drugsdealers. Deze specifieke kennis en ervaring
komen in zijn rol als wijkagent goed van pas. Met name
in Klarendal is dit een aandachtsgebied.
Het gaat om de mensen buiten
Joyce, Nico en Richard zijn 7 dagen per week het
aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers in
Klarendal, St. Marten, Sonsbeeksingel en Molenbeke.
In hun dagelijkse werk hebben ze te maken met
uiteenlopende zaken. Zoals de aanpak van sociale
problemen (burenruzies, overlast gevende jeugd)
milieudelicten, onveilige verkeerssituaties en criminaliteit.
Geen dag is hetzelfde. Als team werken ze nauw samen
met netwerkpartners van de politie, zoals de gemeente
Arnhem en maatschappelijke organisaties.

Joyce Veenvliet

'Zo kunnen wij burgers en betrokken partijen
helpen, geruststellen en doorverwijzen'
Belangrijke ‘partners in crime’ zijn de collega’s van de
surveillancedienst. Deze agenten gaan als eerste op
meldingen af. Eenmaal ter plaatse hebben zij echter
vaak beperkt tijd. De wijkagenten nemen de zaak dan
over. Nico legt uit: 'Wij hebben meer tijd, meer aandacht
én meer kennis over de wijk. Zo kunnen wij burgers en
betrokken partijen helpen, waar nodig geruststellen en
doorverwijzen'. Onpartijdigheid is daarbij essentieel.
Richard: 'Het gaat in ons werk altijd om de mensen
buiten. Wij doen er alles aan om neutraal te blijven. En
we betrekken tijdig de juiste organisaties en experts,
zodat de mensen goed geholpen worden en wij als
wijkagenten objectief blijven'.
Jong en oud
De drie wijkagenten vormen een hecht team en werken
fijn samen. Richard: 'We zijn een goede mix van jong en
oud. We hebben ieder onze specifieke kennis. Zo heeft
Nico veel kennis van drugszaken, hij is daardoor extra
scherp op dit soort zaken'. Een gevarieerd team dus.
Maar ook een team waarin ze elkaar nodig hebben.

Joyce: 'Richard weet echt alles, hij is een vraagbaak
voor Nico en mij. Hij heeft alles wel meegemaakt.' En
dan lachend: 'Nico en ik zijn wat jonger, wij gaan samen
graag boeven vangen'.
De drie collega’s zitten echter niet altijd op één lijn. 'We
zijn het echt niet altijd eens met elkaar, maar dat houdt
ons ook scherp', vertelt Richard. Nico vult aan: 'Het is
heel belangrijk dat we elkaar scherp houden en we alle
drie op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijken. Dat
we de mensen kennen en dat we samen de normen en
waarden van de politie uitdragen. Burgers moeten op
ons drieën kunnen rekenen'.
Molenbeke
Molenbeke is wat de wijkagenten betreft een prettige
wijk. Joyce: 'Het is een sociale wijk, de mensen zijn er
hartelijk.' In vergelijking met de andere wijken waar het
team verantwoordelijk voor is, is Molenbeke bovendien
heel zelfredzaam. Nico: 'Het is een sociale wijk waar men
het goed heeft. Waar mensen goed voor zichzelf én voor
elkaar zorgen. En als er echt wat aan de hand is weten
mensen vaak zelf de weg te vinden'.
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'Belangrijke partners
in crime’
Op de rand van de Velperweg en Molenbeke wisten we,
na een achtervolging, twee drugsdealers op te pakken.'
Liever tien keer voor niks…
Dan nog een belangrijk advies van de wijkagenten: 'Laat
van je horen!' Daarmee bedoelen ze dat het verstandig
is om altijd een melding te doen als je iets verdachts of
onveiligs ziet. Dat kan op het noodnummer 112 of het
algemene nummer van de politie, 0900-8844.
Maar wanneer is een situatie verdacht of onveilig?
Nico: 'Als je ergens geen goed gevoel bij hebt en je kan
uitleggen waarom je iets raar vindt.

Nico Pennings
Richard beaamt dat. 'Molenbeke is volwassen en
zelfredzaam. Dat is heel goed, maar vanuit ons
perspectief soms ook een nadeel. We zijn hierdoor niet
altijd overal van op de hoogte. En dat kan invloed hebben
op onze informatiepositie'.
Mede om die reden verliezen de agenten Molenbeke
niet uit het oog. Integendeel: wekelijks fietsen ze een
rondje door de buurt. 'En dat blijven we doen, al is het
maar om ons gezicht te laten zien en even een praatje te
maken met bewoners'. Soms wordt het in de wijk toch
even spannend, vertelt Joyce. 'Laatst hadden we een
spannende situatie.

Hoe meer wij weten, hoe sterker onze informatiepositie'.
Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar de ervaring leert
dat burgers soms te lang wachten met het doen van
een melding, of helemaal niet melden. Richard en Joyce
benadrukken het belang van het doen van een melding:
'Wij zijn graag tijdig overal van op de hoogte. Zo kunnen
wij zelf inschatten wat aandacht nodig heeft. Bovendien
bel je ons nooit wakker, de politie werkt namelijk 24 uur
per dag! Liever tien keer voor niks, dan één keer te weinig
gebeld'.
Auteur - Ferdi Pol
Foto's - Gerard Scheers

Wil je een keer in gesprek met de wijkagent en/of heb je specifieke
vragen? Elke dinsdagavond van 18:00 tot 19:00 uur is er een
inloopspreekuur in het wijkbureau aan de Hommelseweg 56. Voor
dringende zaken bel je natuurlijk 112. Is er geen sprake van spoed?
Bel dan naar 0900-8844.
Per mail zijn de wijkagenten ook te bereiken:
Nico Pennings - nico.pennings@politie.nl,
Richard Buyl - richard.buyl@politie.nl en
Joyce Veenvliet - joyce.veenvliet@politie.nl
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Vierde ronde:
nog meer groene daken in Molenbeke
Een groen dak op je schuur, garage of uitbouw? En
een regenton om je planten in droge tijden water te
geven? Door samen aan de slag te gaan, bespaar je
een hoop tijd en geld. Daarbij is het gezellig. Samen
bereiken we meer in het verminderen van hittestress
en wateroverlast. En bovenal wordt de wijk er mooier
van. De gemeente draagt mee in 50% van de kosten via
de subsidie klimaatadaptie. Waar wacht je nog op?
Interesse in een groen dak en/of een regenton? Met
de buurtactie Groendak Molenbeke kunnen we tegen
gunstige voorwaarden inkopen bij groenedaken.net
Ook kleine daken (<10m2) komen in aanmerking voor
de subsidieregeling van de gemeente. De werkgroep
Groen Molenbeke verzorgt dan de gezamenlijke
subsidieaanvraag en helpt je bij het kijken of je dak
geschikt is.
Interesse? Vul vrijblijvend het online inschrijfformulier
in, ook als je specifieke vragen hebt over je dak. In het
voorjaar gaan we aan de slag.

Als je algemene vragen hebt over groene daken,
kijk dan eens op groenedaken.net. Op de website
van 026regenton.nl vind je informatie over de
regenton. Kijk voor meer goede klimaatregelen op
arnhemklimaatbestendig.nl.
Ronde 4 van buurtactie Groendak Molenbeke
In deze vierde buurtactie bieden we drie typen groene
daken aan. Het lichtgewicht en scherp geprijsde
sedumtapijtpakket. De meer onderhoudsarme groendak
Sedumcassette. Deze is met 80 kg/m2 wel wat
zwaarder en vraagt een stevige dakconstructie.
Tot slot is er voor de snelle leggers het Sedumcassette
Light. Alle typen zijn eenvoudig zelf aan te leggen. Als je
nog vragen hebt kan de werkgroep je ondersteunen.
Auteur en foto's - Bert Roete
groen@molenbeke.nl

v
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Advertentie
Advertentie

BRANDT
Daktechniek
& Onderhoud
Daktechniek & Onderhoud

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

•

Gratis dakinspectie

•

t' Anthonie 50 • 6932 JN Westervoort
026-78 561 30 • 06-511 648 51
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

Gjalt Landman, Schavenmolenstraat
De Sunset Evening Glow, de Saddle Back, de El Silverado, de El Tigre en de Blue Japan Longvin. Ze hebben ieder een
eigen genummerd aquarium in het zolderkamertje dat Gjalt Landman heeft omgetoverd tot zijn eigen paradijsje.
‘Ze behoren allemaal tot de familie van de Endler-guppen, iets kleiner dan de gewone gup en vernoemd naar Prof.
Dr. John A. Endler die ze in het noordoosten van Venezuela heeft ontdekt.’
Gjalt is supertrots op z’n bakken! ‘Het water op een
natuurlijke manier helder houden, is een kwestie van
genoeg drijvende plantjes, eenmaal per dag voeren en
goed observeren,’ zegt Gjalt. ‘De truc met het voeren is
dat je telkens precies genoeg moet geven wat door de
vissen meteen kan worden opgegeten zodat er niets op
de bodem terecht komt. Hierdoor raakt die niet vervuild
en hoef je minder vaak schoon te maken. Het glas aan de
binnenkant laat ik door een paar slakjes schoon eten. En
weet je wat de beste bodemaarde is voor een aquarium?
Bonsai-aarde! Dat blijft lekker luchtig! Ook belangrijk!’

Als je alle stekkers ziet, zou je denken dat het allemaal
heel veel energie slurpt. ‘Nee hoor! Elke bak is
voorzien van led-verlichting en ik heb destijds al een
zonnepaneeltje speciaal voor deze ruimte op het dak
gelegd waardoor ik vrijwel zelfvoorzienend ben.'
Als zijn vrouw Toos aan het bridgen is, zit Gjalt achter
z’n computer volledig omringd door z’n Endler-guppen
en ondertussen ook met schildpadjes, krabbetjes,
wandelende takken, blauwe mini-kreeften, een
mierenkolonie, gifkikkertjes en kleine Sakura Red Grade
A en Red Cherry garnalen.

’Het was eerst de kamer van m’n dochter. Toen die
het huis uit ging, heb ik het ingericht voor m’n visjes.’
Ondertussen kan er bijna geen bak meer bij, zijn de
watercirculatiepompen vanwege het geluid naar een
aangrenzende kamer verplaatst en met een slim
slangenverdeelsysteem verbonden met de verschillende
bakken.

En om het paradijsgevoel extra cachet te geven, staat
er ook een rek met tientallen stekplantjes, want ook dat
vindt Gjalt leuk om te doen. ‘En weet je wat grappig is?
Als ik in de tuin aan het werk ben, hoor ik de kikkertjes
vanaf zolder fluiten als een kanarie!’
Auteur en foto - Gerard Scheers
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Gluren bij de (ex-)buren Marga en Peter,
voormalig Hoornestraat
Je zou maar 50 jaar in Molenbeke hebben gewoond, in de Hoornestraat. En dan vorig jaar verhuisd zijn naar
Highpark. Dat is het verhaal van Marga en Peter. Het mag duidelijk zijn dat de verbondenheid met Molenbeke nog
groot is. En menig Molenbeker is natuurlijk razend benieuwd naar dat uitzicht vanaf de woontoren. Alle reden dus
om daar eens binnen te gluren.
50 jaar….dat is een hele tijd! Vertel eens…
Marga: 'Het was ons eerste huis samen, dat we kochten
vlak na ons trouwen. Met z’n tweeën was het huis
enorm; gaandeweg breidde ons gezin zich uit met in
totaal drie jongens'.
Peter: 'Toen wij in de wijk kwamen waren we de jongste
bewoners. We hebben het zien veranderen naar een
enorm kinderrijke buurt'.

'Met z'n allen
schaatsen op de
vijver'
Naast persoonlijke herinneringen hebben ze ook een
hoop meegemaakt in de wijk.
Zo werd op den duur de Wijkraad opgericht (waar Marga
jaren in heeft gezeten) en ze hebben zich sterk gemaakt
voor een speelveldje bij de tennisbaan, wat eerst nog
braakliggend terrein en ijsbaan was in de winter.
De bouw van de tennishal weten ze nog goed. En het
met z’n allen schaatsen op de vijver, met een pan snert
van meneer Kasteel. Ook de start van de Buurtpreventie
hebben Marga en Peter van dichtbij meegemaakt.
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Marga: 'We hebben er zelfs nog een prijs voor gewonnen
als wijk, omdat we één van de eerste wijken waren die
dat hadden, die we in de Den Haag mochten ophalen'.
Veel van de activiteiten die er nu nog steeds zijn, zoals
de kinderspelen met Koningsdag en Sint Maarten
stammen uit hun beginperiode en kennen dus een lange
geschiedenis.
Marga en Peter spreken nog regelmatig mensen uit
de wijk. Als ze naar de stad lopen, gaan ze vaak via
Molenbeke. En er zijn diverse buren uit de Hoornestraat
al op bezoek geweest in hun nieuwe appartement. Op
de wc prijkt een grote lijst met foto’s van oude buren. En
als de kleinkinderen komen, willen ze vaak nog even naar
het vertrouwde speelveldje.
Waarom dan toch de stap gezet om te verhuizen?
'Onze zoons zijn werkzaam in de makelaardij. Zo
hoorden we van dit project. We hoefden nog niet weg,
maar het was een unieke kans om in de omgeving te
blijven – wat we graag wilden'.
Bovendien kwamen ze in de fase dat hun huis toe was
aan bepaalde renovaties.
Spijt hebben ze niet, al is het volgens Marga 'wel echt
heel anders'. Peter: 'Ik heb een steekkarretje gekocht om
de boodschappen vanuit de parkeergarage naar boven te
krijgen'. Ze moesten een jaar overbruggen omdat ze hun
huis snel hadden verkocht en de nieuwbouw uitliep.

'Toen ervaarden we heel duidelijk:
wij zijn stadsmensen'
Toen hebben ze een tijdje in een kleine vakantiewoning
in het bos gewoond. Beiden: 'Toen ervaarden we heel
duidelijk: wij zijn stadsmensen'. Toen ze vervolgens in
Highpark introkken voelde dat heel ruim en luxe.
Het nieuwe appartement biedt veel voordelen; het is heel
comfortabel dankzij goede isolatie en vloerverwarming.
En alles gelijkvloers is heerlijk: 'niet meer de trap op
naar de wasmachine'. En als het zonnetje schijnt zitten
ze heerlijk op hun zuidelijke balkon, te genieten van
het mooie uitzicht. Marga: 'Het is een goede beslissing
geweest, we voelen ons hier goed op onze plek'.

Peter: 'En als de aftakeling
straks echt begonnen
is, kunnen we altijd nog
verhuizen naar de nieuwe
zorgappartementen die op de
hoek van de Hoflaan worden
gebouwd…'.
Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers
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Nieuwe bewoners stellen zich voor…
Mark en Ingrid, Willem van Gulikstraat
Het heeft even geduurd, maar sinds een paar maanden is het hoekhuis aan de Willem van Gulikstraat dan eindelijk
bewoond met nieuwe bewoners. Het huis heeft aan de buitenkant een ware metamorfose ondergaan: de donkere
kozijnen zijn licht gemaakt en er is drastisch gesnoeid. Nu is goed te zien hoe mooi het pand eigenlijk is. Wat voor
mensen zouden hier nu wonen?
Het blijken Mark en Ingrid te zijn. Van hun drie dochters
woont er één nog thuis, Lotus. Isa studeert al een aantal
jaren in Utrecht en Tamar sinds vorig jaar in Breda.
Vertel eens, waar komen jullie vandaan?
Ingrid: 'we woonden hier vlakbij, in de Hoflaan, en
waren totaal niet op zoek naar een ander huis. Sterker
nog, we woonden er nog maar 2 jaar en hadden net
een stevige verbouwing achter de rug. We liepen hier
vaak met de hond langs en zagen dat dit huis al enige
tijd te koop stond'. 'Onze hond is al wat ouder en heeft
knieproblemen gekregen. De keuken en woonkamer
waren daar op de eerste verdieping – wat maakte dat
we onze hond dagelijks een aantal keren de trap op en af
moesten tillen.

'We waren op
slag verliefd'

Dat werd een steeds grotere opgave. En het feit dat je
niet zo makkelijk de tuin inliep was een nadeel'.
Mark: 'het intrigeerde ons dat het huis nog niet verkocht
was. Na de eerste bezichtiging waren we direct
enthousiast, een prachtig huis met nog veel originele
details, een grote tuin erom heen en natuurlijk een eigen
beek met waterval, we waren op slag verliefd. Lang
hebben we gedacht dat er ergens nog een adder onder
het gras vandaan zou komen, maar gelukkig hebben we
die tot nu toe niet ontdekt'. Toegegeven: zowel binnen
als buiten moest er veel gebeuren.
Mark: 'Bouwtechnisch was het huis in een prima staat,
maar om het volledig naar ons zin te maken hebben we
heel veel aangepakt.
We hadden hele goede ervaringen opgedaan met het
klusteam van ons vorige huis en zij stonden begin
september gelukkig weer allemaal voor ons klaar'. Na 6
weken keihard werken door iedereen was nagenoeg het
hele huis klaar en zijn we er begin oktober ingetrokken.
Nu zijn we volop bezig met het aanpakken van de tuin,
een mooi project voor komend voorjaar waar we beiden
erg van genieten.'
Voor de Hoflaan woonden ze lange tijd in Heteren waar
ze ook beiden zijn opgegroeid. Toen de kinderen ouder
waren, werd de overstap naar Arnhem gemaakt.
Ze vinden het nieuwe huis een heerlijke plek om te
wonen en genieten van de mooie, rustige wijk. Het is
lekker dicht bij het centrum maar wel in een rustige
omgeving met veel groen.
Zowel Mark als Ingrid zijn veel onderweg voor hun
werk wat ze afwisselen met thuiswerken. Ingrid is
consultant binnen de transportwereld en Mark heeft
een salesfunctie in de horecabranche.
In hun vrije tijd genieten van ze vansporten, wandelen
met de hond en gezelligheid met vrienden en familie.
Mark fietst regelmatig op zijn wielrennersfiets en tennist
en Ingrid en de meiden zijn enthousiaste hockeyers en
hardlopers. De meiden zijn zelfs zo fanatiek gaan lopen
dat de eerste marathon al een feit is en oktober de
marathon van Amsterdam op het programma staat.
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Zijn er verder nog bijzonderheden die jullie willen delen?
Ingrid: 'We zijn sinds ongeveer 1,5 jaar steunouder. De
Stichting Steunouder bemiddelt tussen ouders die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken en ouders die tijd en
ruimte hebben om een kind gastvrij op te vangen.
Dat betekent in ons geval dat we regelmatig oppassen
op een jongetje van bijna 3.

'Onze dochters
zijn helemaal
verliefd op hem'

Zijn moeder heeft dan even tijd voor haarzelf en wij
hebben samen met het jongetje een hele leuke dag.
Onze dochters zijn helemaal verliefd op hem, komen er
speciaal voor naar huis. Echt een win-win situatie dus,
en ontzettend leuk om te doen.
Het is heel fijn om op een laagdrempelige manier iets
voor een ander te kunnen betekenen. Hij draait gewoon
mee met ons gezin. We kunnen het iedereen aanraden,
het heeft ons leven echt verrijkt! Wil je hier meer over
weten, bel gerust aan, we vertellen je graag meer over
dit mooie initiatief'.
Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers
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Van de activitetencommissie
Sint Maarten
Yes, dit jaar was Sint Maarten weer als vanouds. Het
was weer mogelijk om samen eerst te luisteren naar
het verhaal van Sint Maarten in de Baptistenkerk. Om
daarna in het donker, voorzien van een mooie lampion,
op 'jacht' te gaan naar snoepgoed en lekkers. Zeker voor
de allerjongsten was dit een spannende ervaring. Zoals
elk jaar hebben we ook weer fruit en lekkers ingezameld
voor de Voedselbank Arnhem.
Sinterklaas
Helaas was het vanwege de Corona maatregelen niet
mogelijk om Sinterklaas dit jaar te ontvangen op een
van onze vaste locaties. Maar de Sint kon Molenbeke
echt niet overslaan, dus werd er een heus Sint-en-Piet
Defilé georganiseerd door de straten van de wijk. Onder
de bezielende leiding van wijkband "De BloasPoeperij" en
wijk-DJ Robert maakte de Sint in stijl een rijtoer door de
wijk. Een plezier voor jong en oud!
Auteur en foto's - De activiteitecommissie

Stoken houtkachels
Met de stijgende gasprijzen gebeurt het volop. En
een brandend haardvuurtje: veel mensen vinden het
gezellig. Helaas is de rook ongezond voor jezelf en je
omgeving. Wil je rekening houden met je buren? Laat
de open haard of houtkachel dan uit als het windstil of
mistig is. Steek je toch een keer de haard aan? Gebruik
dan de 5 stooktips om verstandig en minder ongezond
te stoken.
TIP 1 - Stook alleen droog en onbehandeld hout.
TIP 2 - Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte
waar gestookt wordt.
TIP 3 -Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen
vegen door een erkend vakman.
TIP 4 - Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout
dus niet smoren én laat een houtvuur vanzelf
uitbranden.
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TIP 5 - M
 aak een houtvuur aan met kleine houtjes en
steek deze van bovenaf aan.
Stook volgens deze tips zo blijft het stoken van hout
voor iedereen gezonde en verantwoord.

Inlooploket Klimaatadaptatie
Voor vragen over het klimaatbestendiger maken van je huis of tuin kun je op woensdagmiddagen van 13.00 tot
16.00 uur terecht bij het Inlooploket Klimaatadaptatie, Molenplaats Sonsbeek (Zijpendaalseweg).
Wil je weten welke maatregelen je kunt nemen tegen
wateroverlast, hitte of droogte? Of meer informatie over
subsidiemogelijkheden of tips voor een klimaatbestendig
tuinontwerp? Kom dan gerust langs.
Dat Molenbeke af en toe kampt met wateroverlast
hebben we de afgelopen weken weer ondervonden. Veel
kelders liepen vol. Ook met hitte zijn we wel bekend.
In juli 2019 kwam de temperatuur voor het eerst in
Arnhem boven de 40oC. Wateroverlast en hitte zijn twee
kanten van dezelfde medaille: klimaatverandering.
Op kleine schaal kunnen we in de eigen woonomgeving
maatregelen nemen tegen hitte en wateroverlast. Alle
kleine beetjes helpen. Als het gaat om het verlagen van
zowel de binnen- als buitentemperatuur op hete dagen
zijn dat bijvoorbeeld:
Plant een boom
Een boom werkt verkoelend door het geven van
schaduw en vanwege verdamping. Zowel de
omgevingstemperatuur als de gevoelstemperatuur is
onder een boom lager dan in de volle zon.

Dit scheelt tussen de 10oC en 15oC. Als je een boom
rondom je huis hebt, zorgt de schaduwwerking er ook
voor dat muren, daken en tegels minder opwarmen.
Onthard en vergroen
In de tuin kun je het verschil tussen veel of weinig
tegels merken. De temperatuur van terrastegels kan op
hete dagen oplopen tot 50oC. Hoe donkerder de tegel,
hoe warmer. Lichte tegels en grind warmen minder
op, maar nog beter is het beperken van verharding
en zo veel mogelijk groen aanplanten. Verdamping en
schaduw van planten zorgen er namelijk voor dat de
omgevingstemperatuur 2oC tot 5oC lager komt te liggen.
Leg een groen dak aan
Op zomerse dagen kan de binnentemperatuur
onder een groen dak 3oC tot 5oC koeler zijn. De
oppervlaktetemperatuur van groene daken is op een
zonnige dag in de zomer zo’n 27oC in tegenstelling tot
een bitumendak van 70oC.
Veel meer tips zijn te vinden op
arnhemklimaatbestendig.nl

Veel meer tips zijn te vinden op arnhemklimaatbestendig.nl
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Panel voor mantelzorgers opgericht
Ben jij mantelzorger en woon je in Arnhem? Dan wil Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) graag weten hoe
het met je gaat. Niet alleen vandaag, maar ook over de langere termijn. MVT nodigt daarom mantelzorgers uit voor
haar nieuwe mantelzorgpanel.
De vraag hoe het met mantelzorgers in Arnhem gaat, is
de afgelopen maanden regelmatig gesteld. Zeker omdat
deze vrijwilligers in tijden van corona mogelijk nóg meer
ballen in de lucht moeten houden dan anders al het
geval is.
MVT Arnhem heeft hiervoor regelmatig contact gehad
met mantelzorgers in Arnhem. Dat is de organisatie goed
bevallen. Vinger aan de pols houden, geeft MVT input
om hun activiteiten aan te passen aan de behoeften van
mantelzorgers.

Ben jij een mantelzorger, woon je in Arnhem en wil jij ook
deel uitmaken van het MVT mantelzorgpanel?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar
m.kloet@mvtarnhem.nl. Als je vragen hebt, kun je bellen
met Maddy Kloet, 06 – 15 29 44 51.
Op mvtarnhem.nl lees je meer over de activiteiten van
MVT Arnhem.

Ook als de impact van corona minder wordt, wil MVT graag
op de hoogte blijven hoe het met mantelzorgers gaat.
Daarvoor richt de organisatie een mantelzorgpanel op.
De leden van het panel krijgen eens per maand een
vragenlijst gemaild. Het invullen vraagt hooguit 10
minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt.
Kleine moeite, maar voor MVT en de mantelzorgers erg
belangrijk. Want het welzijn van mantelzorgers is het
doel.
•

Meldingen in de openbare ruimte
Maak eenvoudig een melding aan de
openbare ruimte via de fixi website
of via de Android of iOS app. Houd
samen met de gemeente je buurt in
vorm!
Een melding maken is heel eenvoudig.
• Maak een foto van de melding
of voeg een foto toe vanuit je
fotobibliotheek.
• Selecteer de locatie van de melding
of voer de straatnaam in.
• Omschrijf kort het probleem.
• Dien vervolgens de door jouw
gemaakte melding in bij de
gemeente.
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Molenbeke Memories: Tunnel onder spoor
altijd bron van ellende
Wateroverlast, verkeersongelukken, aanleg van een
nieuw riool, er gebeurt van alles in het tunneltje onder
de spoorlijn Arnhem-Zutphen. De smalle en lage tunnel
heet officieel de Vospoort. Een speurtocht in de archieven
levert een paar interessante foto’s op.
De spoorlijn van Arnhem naar Zutphen en verder naar
Deventer is tussen 1860 en 1865 aangelegd. De
constructie van de Vospoort was in 1863 aan de beurt.
Lange tijd stond dat jaartal in een betonnen gevelsteen
aan de bovenzijde van de bakstenen poort. Deze is helaas
verdwenen.

Aanleg hoofdriool, 1910

Als de tunnel in het nieuws is, gaat het meestal over de
riolering. Veel overtollig water moet via ondergrondse
buizen worden afgevoerd richting Presikhaaf. En dat
gaat lang niet altijd goed. De buizen kunnen het zware
vrachtverkeer soms niet aan. Met verzakkingen en
vervolgens afsluiting van de Vosdijk tot gevolg.
In de Arnhemsche Courant (1939) lezen we:
'Dinsdagmiddag was de toestand onder de Vospoort
zoodanig dat daar 60 cm water stond. Personen die voor
de poort kwamen, klommen via de spoorlijn ArnhemZutphen naar den andere kant.' De verbetering van de
riolering – dat gebeurde herhaaldelijk – had steeds maar
tijdelijk effect. De tunnel bleef regelmatig onder water
staan.

Schade aanslag, 1944

In 1944 werd de spoortunnel door een verzetsgroep
opgeblazen. Waarschijnlijk om het transport van de Duitse
bezetter te dwarsbomen. Hierover hebben we verder
weinig over kunnen terugvinden.
Dat er af en toe ongelukken gebeuren in de Vospoort
weten we allemaal. De tunnel blijkt opeens minder hoog
dan de chauffeur had gedacht. Meestal is de schade te
overzien. In juni 1983 staat een foto in de krant van een
auto op de kop. Brandweer,
politie en ambulance zijn
aanwezig. Of de chauffeur
het ongeluk heeft overleefd,
vermeldt de krant niet.

Locomotief over viaduct,
datum onbekend

Auteur - Aart van Cooten
Research - Ruben van
Cooten
Foto’s - Gelders Archief,
gemeente Arnhem

Wateroverlast, juni 1965

Ongeval onder viaduct, juni 1983
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Of u nu een huis wilt kopen of verkopen, het is en blijft een ingrijpende gebeurtenis. Er komt namelijk veel bij kijken.
Vanuit ons monumentale pand aan de Velperweg 166 in Arnhem, helpen wij u graag.
Wij bieden u een totaalpakket aan, denk bijvoorbeeld aan het aankopen van uw nieuwe woning en het verkopen
van de huidige woning. Ook zijn wij u graag van dienst voor een gevalideerd taxatierapport of bijvoorbeeld het
opstellen van een huurovereenkomst en het beheer van uw huurpanden.
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, u kunt ons bereiken op 026 – 361 62 63.

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

