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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 september 2022. 

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

Naast dit mooie magazine zijn we ook digitaal actief. 
Wellicht heb je gemerkt dat we sinds kort actiever zijn 
op social media. Dankzij Maarten de Vries, onze razende 
reporter, posten we vaker nieuws uit de wijk en leuke 
foto’s en video’s. 

Wie is deze razende reporter? Maarten woont, samen met 
zijn vrouw Susana en kinderen Xavi (10 ) en Siena (15), 
in de Boudewijn van Roonstraat. 'Ik ben opgegroeid in 
Nijmegen en heb communicatie gestudeerd in Den Haag. 
Mijn vrouw komt uit Arnhem en we hebben samen bijna 12 jaar in Amsterdam gewoond. Zeven jaar geleden zijn we 
teruggekeerd naar onze ‘roots’, nou ja, mijn vrouw dan. Ik ben en blijf Nijmegenaar ;-)'

Maarten is marketingcommunicatie specialist bij een recreatiebedrijf en heeft lang in de mediawereld gewerkt. Social 
media is dus bekend terrein voor hem 'Toen ik hier kwam wonen vond ik het bijzonder dat er een glossy wijkmagazine 
was. Social media is een mooie aanvulling. Ik denk dat veel Molenbekers op Social Media zitten en zo kan je snel op de 
actualiteit inspelen. Vooral op Instagram kan je leuke en creatieve dingen publiceren. Maar het moet vooral relevant 
en leuk zijn voor onze buurtgenoten. Ik vind het ook leuk als andere mensen uit Arnhem onze socials volgen en liken. 
Daarom gebruik ik regelmatig de hashtag #leukstebuurtvanarnhem haha. 

Ook Maarten heeft maar beperkte tijd. 'Het zou leuk zijn als meer mensen content maken voor de social media.  
Vind je het leuk om af en toe content, foto’s of video’s te maken, kan je video’s monteren of ben je creatief en heb je 
leuke ideeën? Gewoon voor de fun? Neem dan zeker even contact met mij op via socialmedia@molenbeke.nl

Even voorstellen...

 
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
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Het wijkfeest is achter de rug. Wat hebben de bezoekers daarvan genoten. 
Verderop in dit magazine een fotoverslag. Het plezier spat van de gezichten. 
Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet. Dat onder de bezielende 
coördinatie van de activiteitencommissie. Je gunt elke wijk zo’n club mensen.

Het is onontkoombaar, ook deze uiterst belangrijke commissie wisselt van 
samenstelling. De een vertrekt, een ander komt. Zo hoort het ook. Deze 
zomer nemen Mike Jansma, Bas van der Lelie en Jan Pronk afscheid. Met 
enige weemoed. Verderop lees je hun verhalen over de activiteiten die ze 
afgelopen jaren organiseerden. 

Misschien heb je de aflevering van Ik vertrek over de emigratie van Maayke 
en Mike van Houtum naar Andalusië in Spanje gezien. Ze woonden met 
hun dochters Linne en Jolien aan de Schavenmolenstraat. Inmiddels woont 
het gezin bijna twee jaar in Spanje. De redactie zocht hen op. Hoe gaat 
het nu met deze oud-Molenbekers? Helaas is het budget van de redactie 
ontoereikend om een van onze redacteuren en onze hoffotograaf naar 
Spanje af te laten reizen. Dus een interview via Zoom. Second best, maar 
het leverde toch een lezenswaardig artikel op.

Dit magazine staat vol met verhalen over bijzondere en nieuwe 
wijkbewoners. De redactie gluurt binnen bij buren, deze keer Marije en Kees. 
En sprak met ondernemer Marloes Floor over haar bedrijf Floor Verrast. 

En we doken weer de geschiedenis in en ontdekten dat aan de 
Molenbeekstraat een nietjesfabriek heeft gestaan. Daar ging elke 
dag 20 ton staaldraad naar binnen en 20 ton nietjes eruit. Miljarden 
nietjes per jaar. In 1981 is de fabriek gesloopt. Op die plek staat nu een 
appartementencomplex. Wat een bijzonder stukje vergeten geschiedenis.

We krijgen veel positieve respons op dit magazine. Leuk om te horen! Af en 
toe ontvangen we een mail met kritische kanttekeningen. Bijvoorbeeld naar 
aanleiding van onze enthousiaste artikelen over groene daken en onze tips 
over gezond stoken. De mail van Stijn Mattheij drukken we af in deze editie. 
Natuurlijk doen we dat, kritiek is welkom.

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Aart van Cooten

Van de redactie



|4 | MOLENBEKER

Het begon tijdens een papadag van Sjoerd en Coen. In de speeltuin bedachten ze zich dat 'het misschien wel leuk zou 
zijn om een kleine barbeque in de Hoornestraat te organiseren, zo na corona'. Dit idee groeide in korte tijd uit tot een 
serieus plan. 

Ze lieten hun idee rondgaan in de buurt en veel buren uit 
de Hoornestraat reageerden erg enthousiast. Dus gingen 
Sjoerd en Coen echt aan de slag. Ze planden een dag, 
bedachten activiteiten en kozen een thema. Dat werd 
'Het foute feest, American style'. 

Straatfeest Hoornestraat
 MOLENBEKER |11|

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

Advertentie

Het straatfeest vond plaats op zaterdag 28 mei. Met 
een springkussen, een bbq van Putman en genoeg 
(fris)drank, snoepgoed, muziek en gezelligheid werd 
het een supermiddag in de zon en een topavond bij de 
vuurkorven. Een nieuwe traditie is geboren!

Redactie - Ferdi Pol
Foto's - aangeleverd 
door bewoners 
Hoornestraat
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Wijkfeest
Het kon én het mocht weer! En dat hebben we geweten! Het weer zat mee, 250 gasten, eten en drinken in 
overvloed. Allemaal ingrediënten voor een mooi feestje. Namens wijkvereniging Molenbeke danken we iedereen  
voor zijn komst. Zonder jullie geen feest. Gelukkig hebben we de foto's nog.
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Advertentie
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Advertentie

Nieuwe bewoners stellen zich voor
Laura en Simone, Megenstraat

Ik maak kennis met Simone en Laura, net terug van 
een vakantie dus met een lekker kleurtje. Simone: 'Het 
thuiskomen was een leuke, nieuwe ervaring voor ons. 
We hebben hiervoor in een appartement gewoond aan 
de Sonsbeeksingel; nu kunnen we de was ergens boven 
neerleggen en daarmee misschien het vakantiegevoel 
nog een beetje langer vasthouden'. 

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
Laura: 'Hier klopte het gewoon, meteen. We hadden al 
meerdere huizen bekeken en wisten inmiddels goed wat 
we wilden. Het was hier een kwestie van schilderen'. In 
januari kregen ze de sleutel en na een maand gingen ze 
verhuizen. 

Hoe bevalt het in de wijk?
Beiden: '100% goed! We hadden ook geluk dat er vrij snel 
na onze verhuizing een straatfeest was, dat was een 
makkelijke ijsbreker'. 

Beide dames, van oorsprong al Arnhemmers, werken 
voor de gemeente Arnhem. Laura is daar adviseur 
Economische zaken, op het gebied van onderwijs en 
arbeidsmarkt. Een dynamische baan, waarin ze als 
een spin in het web de verbinding tussen verschillende 
partijen probeert te maken. Ooit volgde ze de studie 
Sport, gezondheid en management. Sportief is ze 
overigens nog steeds, net als Simone. Beide dames doen 
aan padel, tennissen in de winter (in de hal bij ALTB) 
en ze doen samen krachttraining. Laura is bezig om te 
trainen voor een ¼ triatlon. 

Simone werkt al ruim 14 jaar voor de gemeente 
Arnhem, in verschillende rollen. Ook voor haar is de 
maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer 
in haar werk. Die maatschappelijke betrokkenheid gaat 
nog ietsje verder: Laura is sinds een tijdje lid van de 
ledenraad van de Rabobank hier in de regio.  

'We houden erg van 
het bourgondische 

leven' 

En verder, nog hobby’s?
'We houden erg van het bourgondische leven. Dat was 
ook wel één van de redenen om in Arnhem Noord te 
blijven wonen: lopend de stad in en ergens een hapje en 
drankje doen'. En thuis koken, met vrienden of familie, 
vinden ze ook gezellig. Dat kan in het nieuwe huis, met 
meer ruimte en een open keuken, natuurlijk erg goed. 

Simone: 'Reizen vinden we ook gaaf om te doen, bij 
voorkeur met duiken en in mooie natuur'. Zo zijn de 
dames bijvoorbeeld in Nicaragua geweest, en in Azië.  
Ze vertellen een anekdote over dat ze spontaan een 
lift van een vreemde aannamen, achteraf best een 
gewaagde actie. 'We voelen ons heel veilig daar, de 
mensen daar zijn zo enorm vriendelijk en behulpzaam'. 
Het liefst komen ze elk jaar op Bonaire. Skiën doen ze 
ook graag. Laura: 'En na de triatlon ben ik van plan om 
gitaarles te nemen'. Bezige bijtjes dus, deze dames!

Jullie wonen met z’n tweeën in best een groot huis,  
wat ga je doen met al die ruimte?
'Eén kamer wordt waarschijnlijk als sportkamer 
ingericht. Daarnaast zouden we het heel leuk vinden als 
neefjes en nichtjes bij ons komen logeren.  
En als we ooit op een bepaalde manier iets 
maatschappelijks kunnen betekenen voor mensen die 
het nodig hebben, door een ruimte aan te bieden als 
'vangnet', dan staan we daar ook open voor.  
We willen niet alleen maar voor onszelf leven. Maar eerst 
gaan we zorgen dat dit ons fijne thuis wordt!'. 

Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers
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Van Molenbeke naar de mango’s 
Daar gingen ze. Van Nederland naar Spanje. Van Arnhem naar Andalusië. En van Molenbeke naar de mango’s. 
Maayke en Mike van Houtum lieten, samen met hun dochters Linne en Jolien, Molenbeke achter zich om hun droom 
te gaan leven in Spanje. Hun belevenissen waren te volgen in het televisieprogramma Ik Vertrek. Inmiddels wonen 
ze bijna 2 jaar in Spanje en is de vraag: hoe gaat het met ze? 

Maayke en Mike kochten in 2020 een finca (boerderij) 
in het zuiden van Spanje, op een berg vlakbij het dorpje 
Triana. Op en rond de finca staan zo’n 700 mangobomen 
(1,3 hectare) en twee vakantieverblijven. Mangoboer(in) 
worden, vakantiegangers een mooie ervaring bieden 
en zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. Dat was hun 
droom. 

Hoe het begon
Aan het besluit om te vertrekken naar een berg in Spanje 
ging veel vooraf. Mike wist al jaren dat hij graag wilde 
vertrekken uit Nederland. 'Vanwege mijn werk (als 
engineer) ben ik veel in andere, warme landen. Dat, en de 
andere manier van leven en de ruimte op andere plekken 
dan Nederland trokken mij altijd erg aan.' Ook de wens 
om duurzamer te leven was een reden om te vertrekken: 
'Hier in Andalusië is het klimaat goed, hebben we de 
ruimte en kunnen we ons eigen voedsel verbouwen.' 
Maayke twijfelde langer over een vertrek uit Nederland. 
Maar op een bepaald moment ging het toch snel: 'Ik 
kon mijn draai niet meer vinden op mijn werk, waarna 
we besloten om er voor te gaan.' Deze beslissing werd 
genomen eind 2019. Uiteindelijk kochten ze in 2020, 
tijdens een ‘verkenningsvakantie’, hun huis in Spanje. 'We 
kwamen dit huis aan het einde van onze vakantie tegen 
en hakten de knoop binnen twee dagen door. Het huis 
voldeed aan onze wensen en was goed financierbaar. 
Dus we deden een bod en dat werd geaccepteerd!' 

Ik vertrek
Maayke, Mike, Linne en Jolien lieten hun vertrek naar 
Andalusië en hun belevenissen op hun finca gedurende 
de eerste maanden vastleggen.  

Met als resultaat een aflevering in het televisie-
programma Ik Vertrek. Meedoen aan zo’n programma 
was een bijzondere ervaring. Na hun aanmelding 
moesten ze uitgebreid uitleggen wat hun plan was. De 
programmamakers waren enthousiast, waarna één en 
ander contractueel werd vastgesteld.  

Mike lachend: 'Dan geef je dus je ziel en zaligheid op. Ze 
mogen namelijk alles met de beelden doen, wij mochten 
niets van te voren zien.'  
 

'We hakten  
de knoop binnen 
twee dagen door'
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Maayke vult aan: 'We zijn blij met hoe we zijn neergezet 
in het programma. Wat ons betreft was het bijna té 
positief. Heel veel opnames van dingen die misgingen, 
zijn helemaal niet uitgezonden. Zoals een dagboekfilmpje 
waarin Maayke er helemaal doorheen zit en huilend 
in beeld komt. Ook zochten ze 9 maanden naar hun 
brievenbus (een brievenbus heb je namelijk niet in het 
buitengebied), wat voor hilarische situaties zorgde. 
Maayke: 'Ik heb meerdere keren (tevergeefs) de 
postbode in het dorp opgewacht, zittend in de zon 
op de stoeprand. Ook dit is allemaal gefilmd met de 
dagboekcamera.'

Tijdens het maken van de opnames konden ze, ondanks 
de aanwezigheid van een regisseur en cameraman, 
redelijk hun eigen gang gaan. 'We hadden wel een 
microfoontje opgespeld, maar verder voelde het allemaal 
heel ‘natuurlijk’.' Op één situatie na, toen de regisseur 
last minute voorstelde dat Maayke en Mike wel even 
konden gaan lunchen met hun eerste gasten. Maayke: 
'Dat leek hem een leuk idee, maar het was weinig 
spontaan en daardoor een klein beetje ongemakkelijk.' 
Na de uitzending van Ik Vertrek ontving het stel veel 
reacties en vragen over hun deelname. Daar zaten ook 
veel vragen tussen van gezinnen met emigratieplannen. 
Maayke: 'We worden nog steeds regelmatig benaderd. 
Mensen met (jonge) kinderen willen graag weten hoe het 
is om als gezin te emigreren. Erg leuk om hier advies over 
te geven, maar helaas heb ik er weinig tijd voor.' Lachend: 
'Misschien word ik ooit nog emigratiecoach'. 

Hoe gaat het nu?
Inmiddels woont het gezin bijna twee jaar in Spanje en 
hebben ze hun draai gevonden. Ze werken hard aan het 
bouwen van hun droom en zien hun finca met de dag 
mooier worden. En niet onbelangrijk; de kinderen hebben 
het erg naar hun zin in Spanje: 'Het gaat nu heel goed, 
maar het begin was pittig.  

De kinderen spraken geen Spaans, waardoor het met 
name voor Jolien best even duurde voor ze haar draai 
vond op school.' Voor het hele gezin gold dat ze moesten 
wennen aan de Spaanse manier van leven: 'Spanjaarden 
zullen nooit toegeven dat ze te laat zijn of hun afspraak 
niet zijn nagekomen. Ze geven gewoon geen antwoord 
of komen een dag later en doen dan alsof er niks aan de 
hand is'. En dat is best lastig als een klus geklaard moet 
worden en Mike voor zijn werk in het buitenland zit. 
Maayke: 'Als Mike weg is hoop ik altijd dat er niks stuk 
gaat'. Tegelijkertijd genieten Maayke en Mike ook van dit 
onvoorspelbare leven. 'Het is hier nooit saai, er gaat geen 
dag voorbij dat er niet iets gebeurt wat we niet hadden 
voorzien. Never a dull moment!'. 

Familie en vrienden
De vraag of ze hun familie en vrienden in Nederland 
missen beantwoorden Mike en Maayke met een ‘ja’. 
Maar gelukkig is er veel contact via social media en 
WhatsApp. En de beide moeders komen regelmatig 
langs. Maayke: 'onze moeders komen altijd met z’n 
tweeën, zo’n 4 keer per jaar. Heel gezellig.' Inmiddels 
heeft het gezin ook contact met mensen uit de buurt. 
'We hebben leuke contacten, zowel met Spanjaarden 
als met Nederlanders die ook in deze regio wonen.' De 
communicatie met dorpsgenoten is soms wel lastig, de 
meeste mensen spreken namelijk zwaar dialect. Maayke: 
'De kinderen spreken dat dialect ook, omdat ze naar 
een openbare Spaanse school in het dorp gaan. Maar 
Mike en ik verstaan en spreken het een stuk minder. We 
kunnen ons gelukkig redden met het ‘reguliere’ Spaans 
dat we spreken'. 

Mango’s
De komende periode wordt een drukke tijd, vanwege de 
vakantieperiode en hun volgeboekte vakantieverblijven. 
Maar ook vanwege de zorg voor hun mangobomen en de 
aanstaande oogst in september.  
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Mike: 'Dit seizoen groeien de mango’s wat later, als 
gevolg van een watertekort (droogste winter ooit). Vorig 
jaar hadden we ook een watertekort, waardoor de 
mango’s vroegtijdig (en heerlijk rijp) van de bomen vielen.'  
Maayke: 'Toen ging het los. Dagelijks zagen we zo’n 
honderd mango’s op de grond vallen, zo veel werk! 
Want die mango’s konden we niet allemaal naar de 
groothandel brengen of verkopen, dus moeten ze 
gesneden, ingevroren of gedroogd worden.' 

Als de mangobomen in goede conditie zijn en voldoende 
water krijgen, is de opbrengst twee keer zo hoog. 
Gelukkig is er inmiddels een bewateringssysteem 
aanwezig en maken Maayke en Mike zelf ecologische 
plantenvoeding. Daarnaast hebben hun mango’s de weg 
naar Nederland gevonden.  

Mike: 'We hebben afspraken gemaakt over de export 
van onze mango’s, rechtstreeks naar een groothandel in 
Nederland. Dat betekent dat de mango’s binnenkort in 
Nederlandse supermarkten liggen. Heel erg leuk.' Dit is 
een eerste stap richting hun eigen, CO2 neutrale mango-
merk. Maayke: 'Uiteindelijk hopen we ons eigen merk te 
ontwikkelen, in samenwerking met andere mangoboeren 
in de regio. Een eigen, CO2-neutrale mango in een 

zelfontworpen verpakking, dat zou heel tof zijn.'

Dome en studio
Naast hun werk op de mangoboerderij is het stel 
bezig met het bouwen en opknappen van 2 nieuwe 
vakantieverblijven: een dome en een studio. De dome 
(een soort koepeltent) wordt een off grid accommodatie. 
Mike: 'Het wordt een vakantieverblijf met een zo laag 
mogelijke CO2 uitstoot. De dome wordt gebouwd en 
aangekleed met gerecycled materiaal, ontvangt stroom 
van onze zonnepanelen, krijgt een composttoilet en 
wordt ingericht met tweedehands meubels en een 
keuken.' De dome is in 2022 af. 

De studio, gelegen in het dorp Benamargosa is een 
verbouwproject. Mike: 'We gaan hier een plek van maken 
waar je je als gast in Midden Oosterse sferen waant. De 
studio wordt voorzien van alles wat daar bij hoort. Zoals 
een hamam, inclusief een stoomdouche, moddermaskers 
en bijbehorende badproducten/toiletartikelen. Voor de 
inrichting van de studio zijn ze nog op zoek naar unieke 
(tweedehands) meubels. Ze hebben al twee nachtkastjes 
in ‘Midden Oosten stijl’ en een antieke Marokkaanse 
trommel. In december wil het gezin op reis naar Marokko 
om inspiratie op te doen en wellicht wat mooie meubels 
te kopen. Van zowel de dome als de studio maken ze dus 
een bijzondere en unieke plek. Maayke: 'Iets anders doen 
dan wat anderen doen, dat werkt volgens ons.'

Doelen
Het gezin heeft het goed in Spanje en de plannen voor de 
toekomst zijn veelbelovend. 

Mensen met (jonge) kinderen willen graag 
weten hoe het is om als gezin te emigreren

'Als Mike weg is  
hoop altijd dat er 

niks stuk gaat'
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Eén van de langetermijndoelen is 'voor een groot deel 
zelfvoorzienend leven, op onze eigen finca'. Daarnaast 
hebben ze plannen voor een voedselbos. Mike: 'We 
hopen op termijn, samen met mensen uit het dorp, een 
plek te creëren waar we voedsel met en voor mensen uit 
de buurt verbouwen'. Maayke: 'Met dit soort ideeën en 
initiatieven hopen we een beetje bij te dragen aan het 
bewustzijn over groener en duurzamer leven. Dat is een 
soort levensdoel van ons'.
 
Maar het belangrijkste doel heeft betrekking op het 
eigen gezin. Maayke: 'Waar we vooral naar streven is 
balans en we hopen uiteindelijk meer rust te vinden. 

Er zijn nu nog veel regeldingen en dat blijft nog wel 
even zo. Maar hopelijk leven we over een paar jaar 
zelfvoorzienend en hebben we meer tijd voor elkaar.'
 
Redactie - Ferdi Pol
Foto's - fincaelmundoverde.com

Nieuwsgierig naar de finca en het ecologische leven van 
Maayke en Mike? Of heb je interesse in één van hun 
vakantieverblijven? Check dan  
www.fincaelmundoverde.com, www.facebook.
com/fincaelmundoverde of finca_elmundoverde op 
Instagram. 

Molenbeke zoekt websitemanager m/v
Door alle drukte rondom onze social media kanalen (FB en Insta) is 
onze eigen website een beetje op de achtergrond komen te staan.  
Tijd voor actie. We gaan de site elders onderbrengen en zijn op zoek 
naar iemand die er verstand van heeft om dit gedegen te doen.

Het is dus een eenmalig project waar verder geen verplichtingen aan 
vast zitten. Misschien dat we nu en dan eens wat navragen maar 
voor de rest willen we de website verder zelf beheren en vullen.  
En natuurlijk zijn opmerkingen en tips ter verbetering altijd welkom. 
Onze website is de basis voor gemeente-info, bestuurszaken, 
energie- en groenprojecten maar ook het digitale archief van de 
Molenbeker is er te vinden.

Heb je zin en tijd om deze klus te klaren onder het genot van een 
hapje en een drankje en vooral veel leuke gespreksstof, neem dan 
even contact op via redactie@molenbeke.nl.  

We brengen je dan in contact met de juiste mensen.
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‘Een feest zorgt voor binding in de wijk’
De activiteitencommissie van Molenbeke verliest drie actieve leden: Mike, Jan en Bas. Ze nemen met enige weemoed 
afscheid, want ze hebben veel lol gehad. Het is tijd voor een volgende generatie actievelingen om leuke evenementen 
voor de wijk te organiseren. 

Mike, Jan en Bas raken niet uitgepraat. De een is vijf jaar 
actief geweest in de activiteitencommissie, de ander 
acht jaar en nummer drie meer dan tien jaar. Ze nemen 
alle drie afscheid, vooral omdat hun eigen kinderen 
vanwege hun leeftijd niet meer aan de activiteiten van 
‘hun’ commissie meedoen. Tja, dan komt er een keer een 
moment dat je besluit dat het genoeg is geweest. Dat 
moment is nu.

Ze blikken terug, vertellen mooie verhalen over wat 
ze hebben gedaan en meegemaakt. Er ontstaat een 
chaotische gedachtewisseling over Sinterklaas en Sint-
Maarten, Running Diner en Koningsdag en natuurlijk over 
dat enorme spektakel in het parkje aan de vijver in juli 
2018. Vrijwel de hele wijk was daar aanwezig; er werd 
gegeten, gedanst en gedronken.  
Dat laatste in ruime mate. Een enkele buurtbewoner 
klaagde over geluidsoverlast. 'Hoort er een beetje bij, dat 
calculeer je in, maar schrijf dat maar niet op.'

Handen uit de mouwen
Mike kwam rond de eeuwwisseling in Molenbeke wonen. 
'Mijn vrouw en ik hadden nog geen kinderen, we gingen 
uit, onze focus lag niet bij Sinterklaas of Sint-Maarten. 
Toen onze zoon naar de basisschool ging, hielp ik soms 
mee met de organisatie. En als je dan wordt gevraagd lid 
van de commissie te worden, kun je geen nee zeggen. Ik 
vind het leuk om mijn handen uit de mouwen te steken 
en houd wel van een feestje. De activiteitencommissie 
was echt iets voor mij.'

Ook Jan werd op een gegeven moment, nu tien jaar 
geleden, gevraagd om lid te worden van de commissie. 
Lachend: 'Op het eind van mijn eerste vergadering was 
ik al bijna voorzitter.' Hij vond het leuk om 'dingen te 
organiseren waar mensen plezier aan beleven en dat 
was bijna altijd het geval.' Bas is vijf jaar actief geweest 
in de commissie en is daarmee de Benjamin van het 
drietal.  
 

'Ik was al een tijdje betrokken bij de organisatie, want 
er zijn altijd extra handjes nodig. Vervolgens werd ik ook 
aan de voorkant actief.  

Jan Pronk woont ruim tien jaar aan de Adolf 
van Nieuwenaarlaan. Hij is manager bij een 
detacheringsbureau dat actief is in het goederenvervoer 
over het spoor. Jan werd vlak nadat hij naar Molenbeke 
verhuisde lid van de activiteitencommissie.

(Jan was door prive omstandigheden niet aanwezig bij 
de fotografiesessie.)

Mike Jansma woont al meer dan twintig jaar in de 
Willem van Gulikstraat. Hij heeft een eigen bedrijf, 
gespecialiseerd in kantoor- en projectmeubilair. Mike 
was acht jaar actief in de activiteitencommissie.

‘Met z’n tienen zijn de 
taken zo verdeeld’
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'Net als Mike en Jan vind ik het mooi om leuke 
evenementen te organiseren voor bewoners in onze 
wijk. Of het nu het Sinterklaasfeest is voor kinderen of 
Running Diner voor volwassenen.'

Commissie flink gegroeid
Het aantal commissieleden is afgelopen jaren gegroeid 
van drie naar tien. Dat maakt het allemaal een stuk 
makkelijker, zeggen ze. Met z’n tienen zijn de taken 
zo verdeeld. Aan de andere kant, de nazit van de 
commissievergaderingen duurt dan, vanwege de 
gezelligheid, ook een stuk langer, is de ervaring van Jan. 
Dan gaat het gesprek weer over het Italiaanse feest 
in die mooie zomer van 2018. 'Zo’n feest, en zeker dat 
feest, is ontzettend belangrijk voor de binding in de wijk', 
zegt Mike.  

‘Er werd gegeten, gedanst en gedronken’

Bas van der Lelie is in 2003 in onze wijk komen 
wonen, in de Boudewijn van Roonstraat. Hij werkt 
als financieel manager bij Bayes, een bedrijf 
dat producten en merken ontwikkelt voor onder 
meer supermarkten. Bas was vijf jaar actief in de 
activiteitencommissie.

Ze halen herinneringen op over een Bierfeest, een 
filmavond in een tent in het parkje en Camping 
Molenbeke. Jan: 'Op de avond van de laatste schooldag 
staan er dan zo’n 25 tenten op het speelveld. De 
kinderen in de wijk praten daar weken tevoren al over. Er 
zijn ouders die hun vakantie daarvoor een dag uitstellen.'

Zakjes met bloemenzaad
Over de corona-tijd willen ze het liever niet meer hebben. 
Vrijwel niks kon doorgaan. Ze hebben alternatieven 
bedacht, paaseitjes in voortuinen verstopt, zakjes met 
bloemenzaad in brievenbussen gedaan. Maar het was 
allemaal second best. 
 
Natuurlijk, ze doen nog volop mee met de 
voorbereidingen van het wijkfeest op 25 juni (zie 
fotoreportage elders in dit nummer). Hun laatste 
kunstje. Dat feest levert vast nieuwe leden voor de 
activiteitencommissie op, weten ze nu al. Mike: 'De 
overgebleven dames in de commissie hebben wel 
een wens. Ze zien graag een paar nieuwe mannen 
aanschuiven.'

Redactie - Aart van Cooten
Foto's - Gerard Scheers 
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Superlatieven schieten bijna te kort om aan te geven hoezeer de activiteitencommissie uitkeek naar Koningsdag 2022. 
Het is immers een van de activiteiten die jaarlijks op de agenda staat en het is voor veel Molenbekers een reden om 
in Molenbeke te wonen. Het kon en het mocht weer en wat een onvergetelijk dag is het geworden! Dit jaar was de 
organisatie in handen van Mark, Marleen en Wendy. Naast het bekende concept van het oranjefeest in de wijk waren 
er extra activiteiten toegevoegd aan het programma. Zo was er een parcour van Oud-Hollandse spelletjes, konden de 
kleintjes gesminckt worden en konden kinderen een ritje maken op een pony! Het was bovendien heerlijk weer en de 
drankjes en versnaperingen gingen er in als zoete koek.

Kortom, Koningsdag 2022 gaat de boeken in en is een editie om volgend jaar te herhalen!

Van de activitetencommissie:
Koningsdag 2022

Running Dinner Molenbeke
Na een lange tijd van afstand houden kon het 
afgelopen maart weer! Samen eten, (nieuwe) 
buurtgenoten beter leren kennen en bij 
verschillende mensen aan tafel schuiven, waarbij 
het steeds weer een verrassing is met welk 
gezelschap je samen zit. 

En je hoeft echt geen Michelin-kok te zijn om wat 
lekkers op tafel te zetten. Running dinner was weer 
een groot succes, net als de ouderwets gezellige 
afsluitende borrel! Doe je in oktober (weer) mee?!

Redactie - Ferdi Pol
Foto's - aangeleverd door bewoners Molenbeke



Ingekomen post:
Effect sedumdak is beperkt
Ik lees de Molenbeker altijd met veel plezier. Ik heb toch de behoefte om enkele kanttekeningen te plaatsen bij twee 
artikelen in de vorige editie.

Groene daken zijn heel mooi en kunnen functioneel zijn. Echter, het aantal vierkante meters horizontaal plat 
dakoppervlak per woning is in onze wijk maar heel beperkt. Dat geldt dan dus ook voor het positieve effect wat je 
ermee hoopt te bereiken. De kosten voor een sedumdak met beperkte omvang daarentegen zijn hoog. 

Veel effectiever is om het aantal vierkante meters verhard oppervlak in voor- en achtertuin te beperken. Dat bevordert 
de infiltratie van regenwater in de bodem. De waterbeheerder zal daar blij mee zijn. Zorg bovendien voor een beetje 
woeste, niet al te gecultiveerde tuin. Egels - een bedreigde diersoort - vinden dat fijn. Wij krijgen de laatste tijd 
regelmatig bezoek van een egel. Maak de toegang tot je tuin niet potdicht, maar laat een gaatje open.

Gezond stoken bestaat niet
Het artikel over verantwoord hout stoken in de vorige editie bevat nuttige tips, maar ik heb er toch opmerkingen bij. 
Jaarlijks wordt in Nederland door particulieren een miljoen ton hout verstookt. Het RIVM becijferde onlangs dat die 
open haarden verantwoordelijk zijn voor 23% van de fijnstof uitstoot. 
In onze mooie wijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw, toen er nog overwegend kolen verstookt werd, is hout stoken 
populair. Ik schat dat genoemd percentage in onze wijk daarom dubbel zo hoog is. Hoe zinvol de tips in het artikel ook 
mogen zijn, de conclusie - als je de tips maar opvolgt, stook je verantwoord en zelfs gezond - kan ik niet onderschrijven. 
Gezond stoken kan alleen met een uitstoot nul, dat wil zeggen niet stoken. Een minimumeis is wat mij betreft dat je, 
naast het opvolgen van de tips, een elektrostatisch fijnstoffilter installeert. Ik realiseer me dat dat een dure grap is, 
maar dat is de gezondheid van jezelf en je buren wel waard.

Stijn Mattheij

MOLENBEKER |15 |

De afgelopen tijd zijn er veel huizen in onze wijk verkocht, soms zelfs zonder 
dat het verkoopbord in de tuin heeft gestaan! Sommigen blijven in onze 
wijk, anderen gaan ons helaas verlaten. Hoe leuk is het als je als nieuwe 
Molenbeker welkom wordt geheten, wegwijs wordt gemaakt in onze wijk 
en uitgenodigd wordt om mee te doen aan de activiteiten! 
 
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Heb je nieuwe buren gekregen van 
buiten onze wijk, wil je dan een mail sturen naar secretaris@molenbeke.nl 
en doorgeven om welke straat en huisnummer het gaat?

De leden van de welkomstcommissie kunnen dan jouw nieuwe buurman/
buurvrouw welkom heten met een fles wijn. Als je dit zelf liever doet, mag dat 
natuurlijk ook! Laat dit dan even weten in het mailtje en wij regelen de fles wijn 
voor jouw nieuwe buren!

Alvast bedankt!
Annemarie Westra-Nijeboer

Help je mee om nieuwe  
Molenbekers welkom te heten?
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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
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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

Advertentie

Daktechniek & Onderhoud

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

• Gratis dakinspectie
• Dakrenovatie
• Dak reparatie
• Lood- en zinkwerk

•  Schoorsteenvegen,  
€ 25,- per kanaal

•  Dakgoot reinigen, 
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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

Samen met een hengelsportvereniging verzorgt 
Robert in juli 3 avonden gratis jeugd-visles in Velp. 
Ben jij tussen de 8 - 13 jaar en vind je het leuk om 

mee te doen? Meld je dan aan via www.dewinde.nl
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Dit jaar is het net niet gelukt om zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap, maar volgend jaar wil hij 
er zeker weer staan. Robert de Haas is sinds een jaar weer actief in het wedstrijdvissen. Ruim 25 jaar geleden zat 
hij nog in het voorselectie traject voor het Nederlands jeugdteam totdat een andere passie, als DJ optreden tijdens 
feesten en evenementen, te veel tijd ging vragen en het vissen naar de achtergrond verschoof. 

Robert de Haas,  
Boudewijn van Roonstraat

Maar Robert is weer ‘back in business’! ’Het overlijden 
van m’n moeder gaf het laatste zetje om weer te gaan 
vissen. Het was aan het begin van Corona en dus waren 
er ook geen geen evenementen meer.’ En als Robert 
iets aanpakt, is het ‘All the Way!’ Z’n indrukwekkende 
uitrusting bestaat onder andere uit een zitkist, voorzien 
van een demontabele steiger-constructie, steuntjes, 
beugels en lades waarin allerlei verschillende loodjes, 
dobbers en tuigjes zijn opgeborgen. Verder zijn er 
schepnetten in alle soorten en maten en z’n hengels. Zijn 
vaste hengel is 13 meter lang en bevat meerdere topsets 
met verschillende elastieken speciaal om witvis zoals 
voorn en brassem te vangen. Daarnaast heeft hij een 
paar Whips, sterke dunne hengels van tussen de 3 tot 9 
meter waarbij je snel visjes uit het water kunt halen.

‘Mijn droom is om weer in de Nederlandse top mee te 
draaien! Ik ben nu vooral in training en heb coach-sessies 
van diverse topvissers om zoveel mogelijk disciplines te 
beheersen. Je hebt op locatie twee uur voorbereidingstijd 
om je te installeren en in te schatten welk type aas 
het meest geschikt is op die plek. Die tijd is hard nodig 
waardoor wedstrijden voor mij al thuis beginnen met de 

aasbereiding en het voorbereiden van m’n tuigjes.’
Robert heeft net een opleiding Viscoach afgerond, 
waarmee hij kinderen, mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking en bejaarden uit zorgcentra 
mag begeleiden op visevenementen en lessen die 
Hengelsport Federatie Nederland verzorgt. Hij is bijna 
klaar met de opleiding Vismeester. ‘Als Vismeester mag 
ik ook op basisscholen lesgeven. Het is superleuk om 
mijn kennis van het vissen over te dragen. 

Vooral kinderen probeer ik enthousiast te krijgen en 
respect voor de natuur en de vissen bij te brengen. Als 
ik zelf aan het vissen ben, heb ik ook altijd een paar 
hengeltjes bij me om kinderen te laten vissen. Want 
vissen is leuk en iedereen kan het doen!’

Auteur en foto - Gerard Scheers

Het is genieten!
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Momenteel staat één van de twee spoorwegwoningen te koop aan de Schavenmolenstraat. De redactie was altijd al 
benieuwd naar deze woningen waar de trein zo ongeveer door je achtertuin rijdt. Een mooie aanleiding om daar eens 
binnen te gluren!

Gluren bij de buren
Marije en Kees, Schavenmolenstraat 104

Ik maak kennis met Marije en Kees, beiden werkzaam 
in de kunstsector. Samen met hun dochter Josie (3) 
wonen zij in de woning die momenteel níet te koop staat. 
Sterker nog: 'We gaan hier nooit meer weg'. 

En hoe ervaren jullie de treinen, veel overlast?
Kees: 'Het is allemaal goed te doen, behalve in de zomer 
buiten, als er goederentreinen of werkzaamheden zijn. 
Wij slapen op precies dezelfde hoogte als het spoor en 
kunnen de bouwvakkers dan letterlijk verstaan'. 

Een vriend van Marije heeft het in 2001 ooit gekraakt, 
nadat het pand ruim 20 jaar leeg had gestaan. 'Het was 
zo gemaakt dat je er niet meer in kon wonen: de trap 
was eruit gehaald, de plafonds, alles'. Marije woonde 
toendertijd in Arnhem en kwam elke dag met de trein 
langs het huis, op weg naar haar school in Doetinchem. 
Ze vond het altijd al een cool huis, dus toen het weer vrij 
kwam hapte ze direct toe. Marije: 'De eerste twee weken 
heb ik continu moeten stoken, het huis was zó nat dat 
verf gewoon weer van de muren afdroop'. 

Het pand was van de NS, zo getuigt een steen bij de 
voordeur en de hal, en het gebied eromheen van ProRail. 
De huizen dateren uit 1905 en zijn gebouwd als woning 
voor het NS personeel dat de wissels bediende. Eén huis 
voor de wissel richting Dieren, één huis voor de wissel 
richting de Achterhoek.  
Op die manier hoefden de medewerkers niet steeds 
de heuvel op te lopen, op het moment dat de wissel 
omgezet moest worden. 

'Rekening was door 
NS betaald'



Marije: 'Ik moest met waterschoenen aan douchen, 
omdat ik soms weleens een schok kreeg van de kraan.  
Er zijn momenten geweest dat ik er echt klaar mee was'. 
Ze zijn nog steeds bezig om het huis te verbeteren. 
Sinds dit jaar zit er beneden overal dubbel glas, en er 
zijn plannen om boven te gaan isoleren, zonnepanelen 
te plaatsen, een zolderverdieping te creëren, de goten te 
vervangen, en ga zo maar door. 

Toen Marije hier kwam wonen was ze aan het 
afstuderen, en had 3 banen. Ze heeft maanden gespaard 
om gas en elektra te kunnen laten aanleggen, want 
dat zat niet in het pand. Drie maanden na de aanleg 
kwam er nog geen rekening en kreeg Marije te horen 
dat de rekening 'al was betaald' - door de NS. Op een 
dag kwam de NS langs, toen ze hadden ontdekt dat het 
pand werd bewoond. Ze kwamen in eerste instantie een 
gebruikersovereenkomst overeen. Na 4 maanden werd 
ze gebeld: of ze het wilde kopen, voor €60.000 (!). Een 
schijntje, zeker als je bedenkt dat er ruim 500 m2 grond 
bij het huis zit; voor Molenbeekse begrippen een waar 
paradijs. 

De notaris noemde het een 'goede investering', Marije 
en Kees willen 'gewoon lekker wonen'. Kees: 'Zonder al 
dit gebeuren hadden we dit huis nooit kunnen kopen, en 
onze dochter niet deze fantastische omgeving kunnen 
bieden'. 

Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers

In de tuin liep vroeger een stenen pad, helemaal tot aan 
station Velperpoort, zodat de NS medewerker in geval 
van nood snel op het station kon zijn. De oorspronkelijke 
stenen hebben Kees en Marije nu verwerkt in hun terras. 

Er gaan overigens sterke verhalen over het huis rond. Zo 
zouden er in WOII Duitsers in hebben gezeten, vanwege 
de strategische ligging. De deuren lijken ooit geforceerd 
te zijn, en er zijn sporen van schoten te zien. 

Toen Marije zwanger was, hebben ze een kinderkamer 
gecreëerd en een badkamer boven. De oorspronkelijke 
badkamer zat beneden en was niet veilig. 
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Ondernemer in de spotlights:  
Marloes Floor
De redactie is de afgelopen maanden weer op zoek gegaan naar ondernemende 
Molenbekers. Dit leverde een gesprek op met Marloes Floor. Deze actieve, vrolijke 
Molenbeker verrast. En hoe! Dankzij haar inzet en enthousiasme kunnen andere 
mensen rekenen op onvergetelijke verrassingen en ervaringen. 

Eerst even voorstellen. Marloes Floor woont samen met 
haar man Jeroen, dochter Elsa van 5 en zoon Lars van 
3 aan de Maarten Gorisstraat. Daar wonen ze sinds 
2013, in een huis dat nooit af is. Met andere woorden: ze 
klussen graag! Jeroen werkt als tester bij CCV Arnhem en 
Marloes heeft haar eigen bedrijf: Floor Verrast. 

Floor Verrast
Marloes’ ondernemersleven begon met een vriendin 
die haar vroeg of ze niet eens wat moest gaan doen 
met al die gekke dingen die ze altijd weet te bedenken. 
Marloes organiseerde namelijk al jaren verrassingen voor 
vrienden en familie. 'Als er wat geregeld moest worden, 
keek iedereen altijd mij aan'. Vanuit de overtuiging 
dat 'het leven veel leuker is als we genieten' richtte 
ze Floor Verrast op, een onderneming gericht op….
verrassingen! Verrassingen voor thuis, stedentrips, 
personeelsuitjes, familiedagen of romantische dates. 
Als verjaardagscadeau, huwelijkscadeau of voor de 
feestdagen. En voor zowel particulieren als bedrijven. 
Alle verrassingen die Marloes regelt vinden in Nederland 
plaats. Voor elke gelegenheid bedenkt Marloes een 
passende ervaring en in alle gevallen is dat een 
verrassing op maat. Om dat maatwerk voor elkaar te 
krijgen verdiept Marloes zich uitgebreid in haar klanten, 

gebruikt ze een uitgebreide vragenlijst en denkt en zoekt 
ze net zo lang totdat ze de perfecte verrassing heeft 
samengesteld. 

De start
Even terug naar de start van Floor Verrast: een start 
die overweldigend was. Zonder alles precies uitgedacht 
te hebben vroeg Marloes in 2017 twee bloggers haar 
dienst uit te proberen en daar over te bloggen. Dit 
leidde tot bijna 100 aanvragen in 3 weken tijd. 'Daar 
was ik echt niet op voorbereid. Ik weet niet hoe ik het 
voor elkaar heb gekregen, maar het is me gelukt om 
al deze aanvragen om te zetten naar een passend 
verrassingsuitje. Daar ben ik trots op. Iets minder was 
dat ik in het begin soms maar 5 euro verdiende op een 
aanvraag waar ik 10 uur mee bezig was.' In deze periode 
combineerde Marloes haar onderneming nog met een 
baan als facilitair projectleider bij Delta Lloyd.  

'Het leven is veel 
leuker als we 

genieten'
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In 2020 besloot ze deze baan op te zeggen en volledig 
voor haar onderneming te gaan: 'Heel spannend, maar 
ik zeg altijd dat je meer uit het leven moet halen en dat 
belevingen zo veel belangrijker zijn dan spullen. Ja, dan 
moet ik het zelf ook doen!'
 
Enveloppen
Het concept van Floor Verrast is uniek, omdat mensen 
100% verrast worden. En dat wordt versterkt door de 
inzet van oranje enveloppen. Elke verrassing start met 
een brief en een stapel enveloppen. In de brief staat 
hoe laat de eerste envelop geopend mag worden. Bij 
een groepsactiviteit op locatie bijvoorbeeld, is dat voor 
iedereen anders, zodat iedereen op hetzelfde tijdstip op 
locatie aankomt. Maar ook bij activiteiten thuis staan de 
enveloppen centraal. Mensen ontvangen dan een stapel 
enveloppen en één of meerdere pakketten waar ze mee 
aan de slag gaan. Door de enveloppen gedurende de dag 
één voor één te openen blijft de hele dag een…verrassing!

Grote variatie
Marloes heeft de afgelopen 1,5 jaar meer dan 400 
verrassingen georganiseerd. Voor zeer uiteenlopende 
klanten en gelegenheden. Zakelijke klanten zijn 
bijvoorbeeld Danone, Strukton, de raad van kinder-
bescherming, Belastingdienst en diverse gemeentes. 
Maar Marloes heeft vooral veel particuliere klanten.  
En dat levert bijzondere ervaringen en verhalen op.  
Zoals het uitje dat ze organiseerde voor een echtpaar 
waarvan de man ongeneeslijk ziek was. 'Een tijd later, 
toen de man overleden was, belde de vrouw mij op. Ze 
wilde mij graag nogmaals bedanken. Ze had nog steeds 
veel mooie herinneringen aan het verrassingsuitje'.  

Maar ook andere aanvragen maakten indruk. 
Zoals een pubquiz voor een groep vrienden en 
familieleden in coronatijd, waar totaal onverwachts 
een huwelijksaanzoek plaatsvond. Marloes heeft 
ook al Molenbekers mogen verrassen: 'Voor twee 
ondernemers uit de buurt heb ik een verrassingsdag 
georganiseerd, ter ere van een jubileum van hun 
gezamenlijke onderneming'. Hoewel Marloes al veel 
verschillende aanvragen heeft gehad en eigenlijk altijd 

iets origineels en unieks weet te bedenken, worden 
sommige aanvragen geweigerd. Als aanvragers alles 
zelf willen bepalen bijvoorbeeld: 'Dan is het natuurlijk 
geen verrassing meer. Ik adviseer mensen dan om zelf 
aan de slag te gaan of om een evenementenbureau in te 
schakelen.' 

Marloes zelf verrast? 
De hele dag mensen verrassen levert Marloes veel 
energie en plezier op. Maar wordt Marloes zelf wel 
eens verrast? 'Ja zeker! Tijdens het huwelijksaanzoek 
van Jeroen in 2013 bijvoorbeeld. Ik dacht dat ik naar 
een benefietdiner van een leverancier ging. Jeroen had 
geregeld dat alle collega’s meegingen in dit verhaal. 
Uiteindelijke kwam ik aan en moest ik alleen naar een 
hotelkamer, waar Jeroen stond. Te midden van allemaal 
foto’s van ons tweeën ging hij toen op zijn knieën. Ik 
stond perplex en heb eerlijk gezegd weinig van zijn 
verhaal gehoord.' Bij deze ene grote verrassing van 
Jeroen is het niet gebleven: 'We verrassen elkaar nog 
steeds elke 6 weken met een datenight. Om en om 
organiseren we een leuke avond met z’n tweeën. Dit 
doen we al jaren en voor de komende 20 jaar hebben we 
dit in onze agenda gezet.'  
 
De kracht van plezier
Floor Verrast is volop in ontwikkeling en de komende 
maanden zijn er weer veel mensen die mooie dingen 
gaan ervaren. De vele aanvragen hebben er toe geleid 
dat Marloes iemand heeft ingeschakeld om haar te 
ondersteunen, zodat zij zelf zoveel mogelijk aandacht 
kan besteden aan haar klanten en het bedenken en 
organiseren van unieke verrassingen. Met plezier als 
uitgangspunt, want 'als we plezier maken wordt het 
leven (nog) veel mooier!'

Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers

'Mensen verrassen 
levert mij veel 

energie en plezier op'

Wil je eens verrast worden door Floor Verrast? Of 
iemand anders verrassen? Meer informatie over de 
mogelijkheden staat op floorverrast.nl
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Molenbeke Memories:  
Miljarden nietjes uit Molenbeke
Niets herinnert aan de nietjesfabriek Verpa Senco die decennialang was gevestigd aan de Molenbeekstraat. In die 
verdwenen fabriek werden jaarlijks 30 miljard nietjes geproduceerd. In maart 1981 is de fabriek gesloopt. Op die 
plek staat nu een appartementencomplex.

De Volkskrant meldt in 1977 dat de fabriek uit 
Molenbeke moet verdwijnen. 'Oorzaak is het 
bestemmingsplan dat alleen ruimte laat voor 
woningbouw. Zo’n 120 arbeidsplaatsen gaan voor 
Arnhem verloren.' Dat laatste blijkt enkele jaren later 
mee te vallen. Het bedrijf dat eerst van plan was 
om naar Zevenaar te verhuizen, bouwt een nieuwe 
productielocatie op een bedrijventerrein in Arnhem.

In een interview in de Telegraaf (6 mei 1981) meldt 
directeur C. Bins geen traan te hebben gelaten over 
het vertrek uit Molenbeke. 'De Molenbeekstraat is een 
doodlopend straatje. En als je nou weet dat daar elke 
dag 20 ton staaldraad naar binnen moest en 20 ton 
nietjes eruit, dan begrijp je wel dat dat geen doen meer 
was.'

De fabriek Verpa Senco in de Molenbeekstraat  
(oktober 1979)

Telegraaf 17 juni 1978

Grote en kleine nietjes
Het waren in de Molenbeke-periode overigens vooral 
industriële nieten die uit de fabriek kwamen. De kleinste 
nietjes van 2x2 millimeter werden bijvoorbeeld gebruikt 
in rekbare horlogebandjes. De grootste nietjes, beter 
gezegd nieten, gingen naar Rijkswaterstaat om de 
biezen matten die werden gebruikt bij de versteviging 
van dijken, aan elkaar vast te maken. Het Parool meldt in 
mei 1974 nog een andere toepassing: 'Door nietjes van 
een bepaalde legering te maken, kunnen ze dienen als 
elektronische verbinding die zeer snel aan te brengen is.'

Hoog ziekteverzuim
Het hoge ziekteverzuim in de jaren zeventig is voor 
directeur Bins een enorm probleem. Hij onderneemt 
actie. De Telegraaf van 17 juni 1978 schrijft erover.  
Bins organiseert bijvoorbeeld een lotto waarbij de 
medewerkers moeten raden hoe hoog het ziekteverzuim 
in de afgelopen maand was.  
 

'Elke dag 20 ton 
staaldraad naar 

binnen en  
20 ton nietjes eruit,
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Telegraaf 6 mei 1981

Afbraak nietjesfabriek Verpa Senco (maart 1981)

Parool 25 juni 1974

De geldprijzen zijn hoger naarmate het aantal 
ziektemeldingen lager is. 

In 1977 houdt hij een loterij waar alleen personeelsleden 
aan mee mogen doen die het voorafgaande jaar niet ziek 
zijn geweest. De directeur is met zijn acties uitermate 
succesvol, hij weet het verzuim in vier jaar tijd terug te 
brengen van 20% naar 8%. 

Rood-wit-blauwe nietjes
Ook op ander vlak is Bins creatief. Voorafgaande aan 
Koninginnedag in 1981 laat hij zijn werknemers rood-
wit-blauwe nietjes maken.  

De toenmalige staatssecretaris Beyen krijgt een setje 
van deze koninklijke nietjes aangeboden als hij de nieuwe 
fabriek van Verpa Senco opent door het dichtnieten van 
een doos. De Telegraaf laat hierover op 6 mei 1981 
de directeur aan het woord: 'Op die manier opende de 
staatssecretaris dus eigenlijk iets door wat af te sluiten.' 
 
Verpa Senco is tegenwoordig gevestigd in Lelystad.

Tekst - Aart van Cooten
Research - Ruben van Cooten



 

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

Van Remagenlaan 3  
Arnhem

€ 560.000,- k.k.

Laan van Presikhaaf 12-3
Arnhem

€ 499.000,- k.k.

Heilweg 136 
Westervoort.

€ 475.000,- k.k.

Sterkenburglaan 28 
Arnhem. 

€ 515.000,- k.k.

Verlengde 
Prümelaan 91 
Arnhem

€ 495.000,- k.k.

Dorpsplein 101 
Westervoort.

€ 319.000,- k.k.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel is dé actieve woning-
makelaar 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! 


