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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 januari 2023. 

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

Sinterklaas, Koningsdag, het bruisende wijkfeest op een 
zonnige zaterdag in juni, de inzaai van bloemen langs de 
Schavenmolenstraat, verlichting in de achterpaden en niet 
te vergeten dit magazine Molenbeker. Het is een ietwat 
merkwaardige opsomming. Toch is er een verband.

Dat verband is Wijkvereniging Molenbeke, het cement van onze 
wijk. Bij elke bovengenoemde activiteit is er een link met de 
wijkvereniging. Soms organisatorisch, meestal financieel.

Het is trouwens onze wijkvereniging. Iedere bewoner is namelijk automatisch lid. Dat kost in principe niets.  
Om activiteiten te organiseren, is er echter wel geld nodig. Daarom vragen we een bijdrage per huisadres.  
Het richtbedrag is €27,50 per jaar. Minder mag, meer trouwens ook. Een vrijwillige bijdrage om onze wijk springlevend 
te houden. Zodat we activiteiten voor de wijk kunnen blijven organiseren.

Je kunt je bijdrage overmaken via de QR-code hierboven. Of je maakt je vrijwillige bijdrage over op:  
NL 26 INGB 000 327 66 00 t.n.v. Wijkvereniging Molenbeke. Hartelijk dank!

Het bestuur van de wijkvereniging. 

Doneer uw bijdrage  
voor de wijkvereniging

 
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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Bladerend door deze nieuwe editie van de Molenbeker bedacht ik me weer 
eens ‘wat hebben we toch een prachtige wijk’. Op de vrijwilligersborrel op 2 
november kwam 'gezellig kneuterig' meermaals voorbij. Een wijk waar vele 
mensen, soms al zoveel jaren, met zoveel plezier wonen. En ook dikwijls 
plezier maken sámen. De activiteitencommissie draagt hier een belangrijke 
steen aan bij en organiseert weer activiteiten als vanouds. In deze editie 
ondermeer het verslag van wederom een succesvolle editie van de running 
dinner en van het eerste jeu de boules toernooi. Een nieuwe traditie is 
wellicht geboren. Helaas gaat de voorzitter ons verlaten, een kleine ode aan 
haar werkzaamheden was het vermelden waard op pagina 22.

Markante Molenbekers zijn ditmaal Aloys en Nelleke Wijngaards Serrarens. 
Zij wonen al ruim 50 jaar in onze wijk en dat is met recht bijzonder te 
noemen! Ze vinden hun huis en plekje aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 
vlakbij het parkje nog steeds heerlijk. Sanne, Francis en Shai zijn juist weer 
nieuwe bewoners; zij stellen zich in deze Molenbeker graag aan je voor. 

Ook mensen ‘ver van huis’ voelen zich thuis in onze wijk. Na een 
klein onderzoek ontdekten we dat er behoorlijk wat nationaliteiten 
vertegenwoordigd zijn. In de eerste editie van deze nieuwe serie portretteert 
onze redactiefotograaf Clarisa Capuano, die oorspronkelijk uit Argentinië 
komt. Zij ziet zowel Argentinië als Nederland als haar thuis. 

Molenbeke staat niet stil, integendeel. Zo is het Enka terrein volop in 
beweging; zowel vroeger als nu. Op pagina 17 een korte reis door de tijd. 
En wist je dat binnenkort studentenrestaurant Rijn IJssel aan de Velperweg 
haar deuren opent? Een echt restaurant, wat echte gasten bedient, waar 
leren en werken bij elkaar komen. Je leest er meer over op pagina 20. 

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Annemiek Roest

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

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

DE BLOEMENWINKEL
ARNHEM

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

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

Advertentie

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

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

Jeu de Boules

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

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

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

Auteur en foto - Wendy Wieleman

Advertentie

Hulp bij aanvraag energietoeslag
Inwoners van Arnhem met een laag inkomen kunnen een aanvraag doen voor een energietoeslag.  
Voor ondersteuning daarbij kun je terecht bij verschillende inloopspreekuren. Als het voor jou niet mogelijk is om 
daarheen te gaan, helpen vrijwilligers van Thuisadministratie Arnhem je aan huis.

De vrijwilligers kunnen je helpen bij een aanvraag als je: 
•  een brief van de gemeente hebt ontvangen dat je recht hebt op energietoeslag,
•  geen brief hebt ontvangen, maar denkt dat je toch recht hebt op energietoeslag,
•  niet zeker weet of je recht hebt op energietoeslag, maar dit graag uit wil zoeken. 

Aanmelden kan via info@thuisadministratiearnhem.nl of 026 – 327 22 66. Laat hierbij weten dat het gaat  
over de energietoeslag.

Voor meer informatie over de energietoeslag of 
andere vragen over ondersteuning bij een laag 
inkomen kijk op arnhem.nl/geldzaken.  
Of maak een afspraak bij een inloopspreekuur van 
Goed Geregeld Arnhem via ggarnhem.nl of  
026 - 31 27 999.

Thuisadministratie Arnhem is een initiatief van 
Humanitas Rijn IJssel, Rijnstad en SWOA.
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Jeu de Boules  
zaterdag 17 september
Op een frisse, bewolkte (en uiteindelijk zonnige) zaterdagmiddag in 
september was het het weer tijd voor de jaarlijkse Jeu de Boules. De 
prachtige locatie werd zoals elk jaar door 'Robbers & van den Hoogen' 
gefaciliteerd en de baan lag er dan ook weer perfect bij. 

Met maar liefst 16 deelnemers zijn er in totaal 6 voorrondes, 2 halve finales 
en een erg spannende finale gespeeld. De winnaars van 2022 zijn Don 
van Dijk en Marcel Leeman! Zij hebben de wisselbeker in ontvangst mogen 
nemen. Naast de deelnemers waren er de nodige gasten aanwezig om onze 
sporthelden aan te moedigen, onder het genot van een heerlijk glaasje wijn.  
 
Op de achtergrond klonken mooie Franse chansons uit de boxen van onze 
eigen wijk-DJ 'Robert de Haas', om iedereen volledig in de sfeer te brengen. 
Al met al was het een gezellige middag met de wijkbewoners.

Tekst en foto's - Molenbeke Activiteiten Commissie.
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Advertentie
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Advertentie

Als Energiecommissie Molenbeke zijn we alweer een jaar of drie mooie dingen aan het doen in de wijk om energie 
te besparen en verduurzaming te ondersteunen. Zo was er ooit de Energie Enquête, er zijn warmtewandelingen 
georganiseerd (met een warmtecamera langs de huizen), appeltaart-gesprekken gevoerd met buurtgenoten over de 
energierekening en luchtdicht scans uitgevoerd samen met de gemeente.

Energiecommissie Molenbeke  
zoekt versterking

Inmiddels schieten de kosten voor energie als een pijl 
omhoog en wordt de noodzaak voor verduurzaming 
steeds duidelijker. Wie had dat kunnen bedenken toen 
we met een warmtecamera door de wijk liepen…

Genoeg ideeën
Er zijn genoeg goede ideeën in de commissie over wat
we speciaal nu kunnen doen met en voor de buurt, 
zoals ervaringen delen van buurtgenoten die isolatie-
maatregelen hebben genomen, gezamenlijk inkopen 
van isolatie of een leveranciersmarkt voor de wijk. 
Maar we zien ook dat het tijd wordt voor vernieuwing 
in de commissie: nieuwe leden en nieuwe energie in de 
commissie zelf.  

Help mee!
Dus: als je wilt meehelpen met verduurzaming in de wijk, 
meld je dan bij de commissie. Met een aantal activiteiten 
hebben we goede ervaringen en die zijn voor herhaling 
vatbaar. 

Er zijn nieuwe ideeën en er is vooral ook ruimte voor je 
eigen inbreng. Stuur dan een mailtje naar  
energie@molenbeke.nl of bel Mathijs (06 22 72 45 96)

Zonnepanelen op tennishal
Met het project voor de zonnepanelen op de tennishal 
hebben we de laatste maanden vooral gekeken naar 
het verkrijgen van een aansluiting bij Liander. Dat schiet 
niet erg op, omdat Liander als netbeheerder nog niet 
helemaal klaar is voor teruglevering van zonnestroom 
(congestie) en dat brengt het net en de levering van 
stroom in gevaar. Dit is meer een landelijke discussie en 
niet speciaal voor ons project. Voor ons project geldt: 
onderzoek naar congestie loopt nog en onze aanvraag 
staat in de wacht. 

We gaan dit komende weken bespreken met de 
gemeente omdat we vooruit willen en niet eindeloos 
willen en kunnen wachten. Als er nieuws over het 
project is, melden we dat in de nieuwsbrief van Energie 
Coöperatie Molenbeke.

Voor vragen, informatie en inschrijven voor de 
nieuwsbrief: info@zonopmolenbeke.nl

'Aanpak energie 
belangrijker dan ooit'
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Nieuwe bewoners stellen zich voor: Sanne, 
Francis en Shai, Adolf van Nieuwenaarlaan
Sinds eind augustus wonen ze in de wijk, na een verbouwing van circa 6 weken. Ik maak kennis met Sanne en 
Francis. Zij wonen samen met Shai (11), die gedeeltelijk bij hen en zijn andere moeder woont, en kat Dex. Shai zullen 
de meeste mensen trouwens al opgemerkt hebben, vanwege zijn in het oog springende blauwe hanenkam. 

Ze voelen zich zeer welkom in de wijk. Overburen 
gooiden al een kaartje in de bus en ook de fles 
welkomstwijn werd zeer gewaardeerd. Het scheelt 
dat ze vóór de verhuizing al wat wijkgenoten hadden 
ontmoet op het buurtfeest en camping Molenbeke. En 
een aantal mensen kenden ze al via vriendjes van Shai. 

Ver hoefden de dames hun spullen niet te verhuizen: 
het vorige huis stond in Klarendal. Ze waren op zoek 
naar een huis met karakter, meer ruimte en rust. En die 
hebben ze zeker gevonden hier. Het was het eerste huis 
dat ze samen bezichtigden, en het was meteen raak. 
Sanne vertelt: 'het voelde wel wat gek om direct een bod 
te doen op het eerste huis dat we samen bezichtigden, 
maar het was precies wat we zochten dus we gingen 
ervoor'. Francis vult lachend aan: 'Het kostte nog even 
wat overredingskracht bij Shai, maar toen we toezegden 
dat hij zijn eigen man cave zou krijgen op zolder, was hij 
om'. 

Francis is al jaren stewardess bij een bekende 
luchtvaartmaatschappij. Ze vliegt vooral op de 

langeafstandsvluchten, waardoor haar werk ideaal te 
combineren is met het schema van Shai als hij bij hen is. 

Haar favoriete bestemming? 
Kaapstad en Thailand. Tijdens vluchten maakte ze van 
alles mee. Nog geen bevalling tot nu toe, zoals je weleens 
hoort. Wel een dronken passagier die zich misdroeg 
op een vlucht naar Paramaribo. Na landing stond de 
marechaussee klaar om hem te arresteren. 
Sanne zit in de verkoop van medisch plaatmateriaal. 
Haar achtergrond als fysiotherapeut en 
sportwetenschappen komt hierbij goed van pas. Ze 
bezoekt voor haar werk regelmatig OK’s en geeft dan 
advies aan artsen. Dit vindt ze één van de leukste 
elementen van het werk: laten zien wat er mogelijk is 
en meekijken hoe artsen materiaal het beste kunnen 
toepassen. 

En wat doen jullie zoal in je vrije tijd?
Francis: 'we houden van gezelligheid, lekker op een 
kleedje met een hapje en drankje met vrienden in het 
park. Uit eten of een terrasje pakken.  
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Nieuwe bewoners stellen zich voor: Sanne, 
Francis en Shai, Adolf van Nieuwenaarlaan

Op 16 oktober was het weer zover: de volgende editie van het running dinner! En wat was het weer een succes. Er 
waren maar liefst 54 aanmeldingen deze keer, een record. Helaas moesten uiteindelijk 3 stellen alsnog afmelden 
vanwege corona maar dat mocht de pret niet drukken.

Running dinner oktober 2022

En ik sport graag, zo’n circa 3-4x in de week. Vroeger 
deed ik aan hardlopen maar dat gaat niet meer 
vanwege een blessure. Nu doe ik aan fitness en dat 
vind ik heerlijk'. Sanne is voetbalfan, heeft zelfs en 
seizoenskaart gehad en bijvoorbeeld een wedstrijd van 
de Leeuwinnen bezocht, toen ze in Arnhem speelden. 
Verder heeft ze lang gevolleybald, maar ook hier gooide 
een blessure roet in het eten. 

Thailand komt verderop in het gesprek nog een keer 
terug. De broer van Francis is er ooit op vakantie gegaan 
en nooit meer weggegaan.  
 

Ook haar zus is voornemens om daar te gaan wonen.  
Sanne en Francis zijn aan het onderzoeken of trouwen 
op Thailand een optie is. Het huwelijksaanzoek was 
trouwens nog een mooi verhaal. Sanne: 'op de dag dat 
we de sleutel kregen heeft Francis mij ten huwelijk 
gevraagd. Binnen stond familie ons al op te wachten, om 
samen met ons te toasten op het nieuwe huis. Niemand 
wist dat Francis mij ging vragen, alleen Shai. Hij zat in 
het complot, en mocht de ring geven'. 

Auteur - Annemiek Roest
Foto’s - Gerard Scheers

Nieuw bij deze editie was dat (seniore) wijkbewoners 
ook mee mochten doen als ze niet konden of wilden 
koken. Vier personen hebben op die manier toch kunnen 
participeren aan dit leuke event. 

Voor degenen die het concept niet kennen een korte 
uitleg. Een running dinner is een diner waarbij men 
het voorgerecht gebruikt bij deelnemer A, zich daarna 
verplaatst naar deelnemer B voor het hoofdgerecht en 
tenslotte bij deelnemer C het dessert voorgeschoteld 
krijgt. Ieder deelnemend 'adres' maakt één gang 
(voorgerecht òf hoofdgerecht òf dessert) en ontvangt 
daarvoor een aantal gasten. De avond wordt afgesloten 
met een gezamenlijke borrel. 

Het leuke is dat je hierbij in contact komt met 
wijkgenoten die je normaliter niet of nauwelijks 
spreekt, bijvoorbeeld omdat ze aan de andere kant 
van Molenbeke wonen. Deelnemers aan deze editie 
vormden een zeer gevarieerd gezelschap; zo waren 

veel verschillende straten vertegenwoordigd en ook de 
leeftijd van de deelnemers liep sterk uiteen. 
Al met al weer een mooie editie!

Auteur - Annemiek Roest, foto - Molenbeker

Francis Sanne
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Hoe is het om in Molenbeke te wonen als je hier 
ver vandaar geboren en opgegroeid bent? In 
deze serie worden vijf vragen hierover gesteld 
aan Molenbekers die vanuit andere delen van de 
wereld hier zijn gaan wonen.

Ver van huis!
Clarisa Capuano - Argentinië
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Hoe is het leven in Las Percides (Argentinië)? 
Het stadje heeft ongeveer 6000 inwoners en het leven 
is er rustig. 'Siësta’s' zijn een must, winkels sluiten 
rond 12:30 uur en de meeste mensen gaan dan naar 
huis voor een uitgebreide lunch en een uurtje siësta. 
Om 16:00 uur begint alles weer tot leven te komen en 
openen de winkels hun deuren. Verder kent iedereen 
elkaar, een zegen en een vloek. Er is altijd een helpende 
hand van familie, vrienden of buren, aan de andere kant 
wordt er altijd op je gelet en worden meningen gegeven 
ook wanneer je daar niet om gevraagd hebt. Er is veel 
warmte en liefde naar elkaar. Dat uit zich bijvoorbeeld in 
omhelzen en zoenen op de wang, ook tussen mannen. 
Dit overviel Roel toen hij m’n vader voor het eerst 
ontmoette. Hahaha. Zondag staat synoniem voor familie 
en barbecue (asado). Als je zoals ik het geluk hebt om 
ook Italiaanse roots te hebben, wordt er ook nog wel 
eens zelfgemaakte pasta gegeten. Elke zondag schuiven 
minstens 12 familieleden aan tafel. Ze komen wanneer 
de lunch klaar staat en gaan weer als er niets meer te 
eten is. Dus wees voorbereid!

Wat is voor jouw belangrijk om je in Arnhem thuis te 
voelen? 
Familie, vrienden en buren op wie ik kan vertrouwen. M’n 
schoonouders zijn een enorme steun voor me! Sinds ze 
me hebben geholpen met Nederlandse woordjes, m’n weg 
te vinden hier en er voor me te zijn wanneer ik het moeilijk 
heb, zijn ze mijn veilige haven. Zonder hen zou ik het een 
stuk lastiger hebben gehad. Verder ben ik bevoorrecht 
dat ik hier een groep goede vrienden heb waarmee ik 
ervaringen kan delen en kan lachen en huilen. 
De meesten uit Zuid-Amerika en andere delen van de 
wereld, maar nu ook uit Nederland. De sociale interactie 
is hier anders; het kost wat meer tijd om te komen tot 
wat wij Argentijnen als belangrijk beschouwen, zoals 
gevoel, worstelingen, pijn en conflict.  

Ik heb het respect voor privacy aan deze kant van de 
wereld daarin wat meer leren waarderen.

Mijn overtuiging is dat als je je ergens thuis wilt voelen, 
moet je zelf in beweging komen en gaan ontdekken. Je 
moet voelen waarbij je op je gemak bent en waarbij je je 
kunt ontwikkelen. Toen ik in Arnhem kwam wonen, ben 
ik gaan sporten en heb ik me aangesloten bij een groep 
internationale dames om te ontdekken hoe het werkt 
in Nederland, waar je moet zijn voor werk en hoe je in 
contact komt met gelijkgestemden. Ik heb daar twee 
fantastische vriendinnen aan over gehouden. Verder 
bied ik hulp aan voor wie die dat nodig heeft en af en 
toe levert dit simpele gebaar een blijvend contact op. 



Clarisa Capuano
Afkomstig uit Las Perdices, Argentinië. Klein 
dorpje in het centrum van het land in de 
provincie Cordoba, ongeveer 600 km van Buenos 
Aires. 
Universitair opgeleid als vertaler 
en gespecialiseerd in technische en 
wetenschappelijke publicaties.
Werkt bij een Nederlands vertaalbureau en 
vertaalt en redigeert gespecialiseerde teksten 
(van Engels naar Spaans) die zijn gepubliceerd 
door de Europese Commissie. 
Woont samen met Roel de Winter en zoon  
Noah (7) geboren in Curaçao.
Vertrokken uit Argentinië in 2013.
Woont in Molenbeke sinds 2018.
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Daarnaast heb ik een buurvrouw uitgenodigd om samen 
te wandelen. We zijn nu vriendinnen, delen ervaringen en 
leren van elkaars cultuur.

Zijn er momenten dat je terugverlangt naar Argentinië? 
Ik ben geen persoon die een plek gaat missen. Ik kies 
waar ik wil zijn en probeer daarvan te genieten. Ik zeg 
altijd: 'Wanneer je een plek mist en dat is het enige 
waarmee je bezig bent, kun je beter vertrekken. Anders 
word je niet gelukkig.' Er zijn heus trieste momenten dat 
ik het liefst in Argentinië had willen zijn. Ik kan dat niet 
ontkennen, maar ik ben er niet voortdurend mee bezig. 

Ik realiseer me wel dat nu m’n ouders ouder worden, ik 
vaker en langer daar wil zijn om meer tijd met hen door 
te brengen of om mijn zussen te helpen wanneer ze dat 
nodig hebben.

Zou je op den duur weer permanent terug willen? 
Dat is niet het plan wat we als gezin hebben, maar we 
sluiten ook nooit opties uit. Er kan van alles gebeuren en 
we staan open voor wat de toekomst ons brengt. Voor 
mij zouden familie en vrienden wel een reden zijn, maar 
aan de andere kant is het zwaar om in een land te leven 
met een jaarlijkse inflatie van 70%.

Wat beschouw je uiteindelijk als jouw thuis?
Mijn thuis verhuist met me mee! Het zijn de herinneringen 
van m’n jeugd waardoor ik weet wie ik ben en wie ik 
wil zijn. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat ik hoe 
dan ook en ongeacht waar ik woon, kan rekenen op m’n 
vrienden zoals ook zij op mij kunnen rekenen. Argentinië 
is altijd mijn thuis. Thuis is ook daar waar je weet dat 
je wordt opgevangen als dat nodig is en het geluk van 
het hebben van nieuwe vrienden met wie ik nieuwe 
herinneringen kan maken. Daarom is Nederland ook mijn 
thuis. 

Na dit interview is het gezin voor een jaar naar Argentinië 
afgereisd om het leven in Las Perdices te ervaren. 

Tekst en foto's - Gerard Scheers

Adverteren in de MOLENBEKER
De MOLENBEKER is dé wijkkrant van Wijkvereniging Molenbeke. De MOLENBEKER wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in de wijk Molenbeke en verschijnt drie keer per jaar (rond februari, juni en oktober) in een oplage  
van +/- 550 stuks. 

We zien nog steeds het belang van de gedrukte media t.o.v. de snelle berichten op onze socials. De kosten 
voor het maken van dit mooie magazine wordt voor een groot gedeelte gefinancieerd door de Wijkvereniging 
Molenbeke. Én natuurlijk door onze trouwe advertreerders. Er is nog plaats voor extra advertenties dus wil je met 
jouw bedrijf in de spotlights staan neem voor meer informatie en tarieven dan contact op met  
redactie@molenbeker.nl.
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De Molenbeek, het is zo’n mooie beek. Maar wel erg jammer dat de beek voor een 
deel door een buis onder de grond stroomt. Dat was reden voor Roos Schoolen om 
te onderzoeken of de beek langs de Velperweg bovengronds gehaald kan worden.

Onderzoek naar bovengronds  
halen Molenbeek 

Het water dat door de Molenbeek stroomt, komt uit de 
ondergrond van de Veluwe. Bij park Klarenbeek komt het 
grondwater boven maaiveld en stroomt dan door de wijk 
Angerenstein, kruist de Velperweg en loopt dan door de 
voortuinen van de Oude Velperweg. 

Kabbelend door de wijk
Nabij de kruising Oude Velperweg/Velperweg stroomt 
het beekwater een buis in en stroomt dus niet door de 
vijvers voor het vroegere hoofdkantoor van de Akzo.  

De beek komt op de hoek van de Willem van Gulikstraat/
Velperweg weer bovengronds om vervolgens kabbelend 
door onze wijk zijn weg verder te vinden. Wat zou 
Molenbeke zijn zonder deze prachtige Molenbeek?
Roos Schoolen, student aan Hogeschool Van Hall 
Larenstein in Velp, zocht uit of het mogelijk was om 
de beek uit die ondergrondse buis te halen. Ze deed 
literatuuronderzoek, sprak met betrokken instanties 
en enquêteerde bewoners. Zij wilde graag weten hoe 
omwonenden dachten over een mogelijke ingreep voor 
hun huis.

Enorme ingreep
Roos kwam erachter dat het bovengronds halen van de 
beek over het hele traject Oude Velperweg-Willem van 
Gulikstraat een enorme ingreep zou betekenen en dus 
eigenlijk onhaalbaar, zeker op de korte termijn. Daarom 
verdeelde zij het traject in drie stukken.

Wat betreft het stuk tussen de Willem van Kleeflaan en 
de Willem van Gulikstraat ziet Roos mogelijkheden om 
de beek zichtbaar te maken.  

Roos Schoolen

'Ik heb bewoners gevraagd of zij voorstander zijn van 
een stromende beek door hun voortuin. De meesten 
zagen dat niet zitten. Leuk idee, maar toch liever niet.'

Ventweg versmallen
Roos onderzocht nog een andere optie op datzelfde 
traject, namelijk door de beek bovengronds te halen 
langs de ventweg. Door die ventweg te versmallen en 
wellicht parkeervakken weg te halen, kan er ruimte 
komen voor de beek. 'Daarvoor gingen de handen van 
de bewoners wel op elkaar. De meeste bewoners vinden 
wel dat de laanbomen dan moeten blijven staan, want 
die horen toch echt bij de Velperweg.'

Op de hoek van de Oude Velperweg en de Velperweg, ter 
hoogte van de Akzo- vijvers, ligt een kleine groenstrook. 
Op die plek kan de beek volgens Roos vrij eenvoudig 
bovengronds worden gehaald. 'Maar dat gaat slechts om 
een stuk van hoogstens 25 meter.'

Kostbare ingreep
Het bovengronds halen van de beek is technisch lastig 
en daarom ook kostbaar. 'Rond de eeuwwisseling is de 
Velperweg op dat traject helemaal op de kop gegaan. 
Toen had het kunnen gebeuren, maar helaas is die keus 
toen niet gemaakt. Om eerlijk te zijn, ik denk dat de beek 
nog lang door die buis zal stromen. Vind ik toch wel 
jammer.'

Roos is afgelopen zomer afgestudeerd op haar 
onderzoek naar de Molenbeek en doet nu een master 
aan de Wageningen Universiteit.

Auteur - Aart van Cooten
Foto’s - Gerard Scheers
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Wat bijzonder is, verdient aandacht. En dus ging de redactie van de Molenbeker op bezoek bij Aloys en Nelleke 
Wijngaards Serrarens, woonachtig aan de Adolf van Nieuwenaarlaan. Nelleke en Aloys kennen de wijk als geen 
ander, want ze wonen al ruim 50 jaar in Molenbeke. En dat is bijzonder! 

Van Nijmegen naar Arnhem
Ruim 50 jaar dus: om precies te zijn sinds het voorjaar 
van 1972. Destijds betrokken Nelleke en Aloys hun 
woning, samen met hun dochter van één. In de jaren die 
volgden werden hun andere dochter en zoon geboren. 
Het gezin van vijf beleefde mooie jaren in de wijk. Hun 
kinderen groeiden op, werden volwassen en vlogen uit. 
En Nelleke en Aloys zijn inmiddels trotse oma en opa van 
4 kleinkinderen.

Nelleke (geboren en getogen in Limburg) en Aloys 
(afkomstig uit onder andere Nijmegen) leerden elkaar 
in de jaren 60 kennen. In de studiebanken, tijdens hun 
opleiding Sociologie aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Vanuit Nijmegen verhuisden ze naar Arnhem. 
Eerst woonden ze kort in de binnenstad, waarna ze 
het centrum inruilden voor Molenbeke. Het huis dat ze 
betrokken aan de Adolf van Nieuwenaarlaan werd in de 
jaren voor hun komst bewoond door de Fraters  
van Tilburg.  

Nelleke: 'dat zag je ook terug in de indeling van het huis, 
zo bestond de zolder uit 3 slaapkamers.' Toen ze in de 
jaren 70 in Molenbeke gingen wonen, werkte Aloys bij 
de HEAO Arnhem aan de Velperweg. Eerst als docent 
sociale wetenschappen en later als adjunct directeur en 
decaan. 

Markante Molenbekers:  
Aloys en Nelleke Wijngaards Serrarens
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'We zijn al ruim  
50 jaar Molenbekers!'

In de jaren die volgden werkten Nelleke en Aloys ruim 25 
jaar voor dezelfde opleiding: de Diakenopleiding, van het 
bisdom Utrecht. Nelleke als docent sociologie en sociale 
psychologie en Aloys als docent spiritualiteit en directeur.

Oh wat is het mooi
Hun huis en eigen plek aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 
vlakbij het parkje vinden ze heerlijk. Nelleke: 'We genieten 
hier elke dag, met name van het mooie uitzicht. Nog 
steeds denk ik als ik de gordijnen ’s ochtends openschuif: 
‘oh, wat is het mooi hier’. Zo veel groen en natuur, elk 
jaargetijde is weer anders.'  

Het mooie uitzicht en hun fijne woning maken dat ze 
het nog steeds erg naar naar hun zin hebben in de wijk. 
De wijk is ook wel veranderd: 'het is nu een stuk drukker 
in de wijk, tegenwoordig hebben veel buurtbewoners 
twee auto’s. Dat was vroeger anders'. De wijk is volgens 
Nelleke en Aloys ook socialer geworden: 'mensen kijken 
meer naar elkaar om, de sfeer is opener.'

Wijkraad
Het naar elkaar omkijken vindt volgens Nelleke en Aloys 
mede zijn grondslag in de jaren 70, toen de wijkraad 
van Molenbeke werd opgericht. Nelleke heeft daar 
bijzondere herinneringen aan: 'In 1973 hadden we een 
strenge winter. Sommige mensen in de buurt kwamen 
hierdoor in de problemen. Ik weet nog goed dat een oude 
dame door de kou niet naar buiten durfde en dus ook 
geen boodschappen kon doen. Buurtbewoners schoten 
haar te hulp'. Dit initiatief, en ook andere hulpacties, 
leidde uiteindelijk tot de oprichting van een wijkraad 
c.q. wijkvereniging. Nelleke is medeoprichtster: 'Veel 
is te danken aan Herman Bierens en Meneer Kasteel. 
Zij zetten zich heel erg in voor de wijk'. Door deze en 
andere actieve buurtbewoners werden verschillende 
wijkinitiatieven opgestart, met als doel de samenhang in 
de wijk te bevorderen. Nelleke: 'Buurtbewoners raakten 
meer op elkaar betrokken en deden steeds meer samen.'

Buurtwacht en het buurtpreventieproject
Enkele jaren na de oprichting van de wijkvereniging werd 
een buurtwacht opgericht. Nelleke: 'Dat was in de jaren 80,  

toen er sprake was van een golf van inbraken. Het 
waren andere tijden, want toen was het nog normaal 
om je achterdeur open te laten. Het was zelfs zo dat 
veel huizen in onze omgeving dezelfde achterdeursleutel 
hadden!'.  
 
Nelleke en Aloys herinneren zich nog goed wat de 
oprichting van het buurtpreventieproject opleverde. 
Zoals een situatie waarin een inbreker door een 
‘delegatie’ uit de buurt werd opgewacht. Nelleke: 
'Het moet in de Megenstraat zijn geweest. Daar liep 
een inbreker in een huis waarvan de eigenaren niet 
thuiswaren. Iemand in de straat had dat in de gaten.  
Een groepje buurtbewoners (eentje zelfs met een riek 
in de hand!) stond op de stoep om de de inbreker op te 
wachten. Die inbreker durfde toen natuurlijk niet naar 
buiten te komen.'  
Ook herinnert Nelleke zich nog een muzikale inbreker 
in de Boudewijn van Roonstraat. 'Een buurtbewoner 
hoorde iemand piano spelen in een huis van mensen die 
op vakantie waren. Wat bleek achteraf: een inbreker had 
piano zitten spelen!'



Diaconie
De betrokkenheid richting andere mensen en het naar 
elkaar omkijken is de rode draad in het leven van Aloys 
en Nelleke. Al jaren zijn ze actief binnen de diaconie en 
zetten ze zich vanuit de kerk in voor mensen die leven in 
armoede of het op een andere manier moeilijk hebben. 
Diaconie betekent 'dienst aan je medemens en aan de 
wereld' en is een belangrijke taak van de kerk. Nelleke en 
Aloys zijn op verschillende manieren en in verschillende 
rollen actief (geweest) binnen de diaconie. 

Zo zijn ze medeoprichter van de Ariëns Prijs, een prijs 
die wordt uitgereikt aan diaconale initiatieven die het 
verdienen om in de schijnwerpers te staan. En Nelleke zit 
al jaren in het bestuur van de Vincentiusvereniging. Dit is 
een organisatie die met behulp van armoedebestrijding 
en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachte-
goed van Vincentius (de heilige van de armen en de 
zieken), zich inzet voor een beter leven voor mensen die 
het moeilijk hebben. Aloys en Nelleke (zelf ook diaken) 
hebben ook geschreven over de diakonie; Aloys schreef 
de gedichtenbundel Leven in licht en Nelleke een boek 
over ikonen van diakonie.
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Tegenwoordig zijn beiden actief binnen verschillende 
vrijwilligersinitiatieven, zoals de werkgroep Verzet tegen 
Armoede. Nelleke: 'Het geeft mij energie om hier een 
bijdrage aan te leveren. En het is bijzonder dat mensen 
elkaar vinden en gaan helpen.' Ook zijn ze actief voor 
het St.Franciscus Fonds, dat zich onder meer inzet 
voor mensen in India. Projecten, zoals onderwijs voor 
arme kinderen en bewustwordingsprojecten voor 
Indiase vrouwen, worden door dit fonds ondersteund. 
Aloys: 'Kleine projecten worden door het fonds zelf 
ondersteund. Bij grotere projecten zijn we een soort 
intermediair en betrekken we andere charitatieve 
fondsen.'

Oudste generatie
Anno 2022 horen Nelleke en Aloys bij de 'oudste 
generatie van de wijk'. Ze zijn, naar eigen zeggen, 
omringd door jonge gezinnen en genieten daarvan. 
Aloys: 'Zo zijn wij destijds ook begonnen in de wijk'. Ze 
hopen hier nog lang gelukkig te kunnen wonen en blijven 
genieten van de sfeer in wijk, van hun buurtgenoten 
en van een wandelingetje op z’n tijd. En natuurlijke van 
het mooie uitzicht op het park, want 'oh, wat is het hier 
mooi!'

Auteur -Ferdi Pol
Foto' s - Gerard Scheers

'We zetten ons  
onder meer in voor 

mensen in India'



De foto’s spreken boekdelen. Het nabij onze wijk gelegen Enka-terrein is doorlopend in ontwikkeling. Waar in de 
negentiende eeuw mooie boerderijen en villa’s stonden en zelfs tabak werd verbouwd, volgen nu mbo-studenten 
een opleiding. Van landgoederen en boerenland via industriële bedrijvigheid naar onderwijs en wonen. 

In die bewogen geschiedenis speelt de Nederlandse 
Kunstzijdefabriek (later AKU/ENKA) een belangrijke rol. 
Het eerste fabrieksgebouw werd in 1912 gebouwd aan 
de Vosdijk. De AKU/ENKA groeide in korte tijd tot een 
zeer succesvolle onderneming. 

In de jaren vijftig volgden grote uitbreidingen binnen 
het gebied. Met de groei van het bedrijf ontstond de 
behoefte aan een nieuw hoofdkantoor. De directie en 
administratieve afdelingen waren tot dan toe gehuisvest 
in enkele villa's aan de Velperweg. 

In 1955 werd begonnen met de bouw van een fors 
kantoorgebouw dat een prominente plaats kreeg aan de 
Velperweg.  

Enka-terrein doorlopend in beweging
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Hiervoor moesten helaas een paar villa’s worden 
afgebroken, onder meer villa De Enk. Het evenwijdig aan 
de Velperweg gelegen gebouw was bestemd voor de 
directie en een aantal centrale diensten. De loodrecht 
op dit gebouw aansluitende achterbouw huisvestte de 
administratieve diensten.

De ontwerper van het hoofdkantoor was professor 
Zwiers, architect te Haarlem. Zwiers was voor de 
Tweede Wereldoorlog een van de aanhangers van de 
Amsterdamse school en later de Delftse school. 

Het gebouw is een mooi voorbeeld van een 
monumentaal kantoorgebouw uit de jaren vijftig, 
gebouwd volgens de beginselen van het functionalisme, 
vermengd met decoratieve en expressieve elementen. 
Door zijn bijzondere verschijningsvorm, opvallende 
bouwmassa en prominente ligging is het kantoorgebouw 
een belangrijk beeldbepalend element voor het 
straatbeeld van de Velperweg. 

Het gebouw is inmiddels al vele jaren in gebruik als een 
appartementencomplex.

Research - Ruben van Cooten
Tekst -  Aart van Cooten 

(op basis van informatie  
uit bestemmingsplan)

Foto’s - Gemeente Arnhem

              Alle info is te vinden op ------>

AKZO in 1929

AKZO in 1954

AKZO in 1968
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Voor meer informatie, ons videoportret en 
referenties van nabestaanden, zie 
www.jurgentheunissenuitvaartzorg.nl 

24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

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

Nijmegen
024 - 22 101 22

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

‘s-Hertogenbosch
073 - 22 100 82

Wageningen
0317 - 703 017

Arnhem
026 - 84 83 148

Regio’s

Advertentie

Advertentie

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

BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

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

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

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

•  Schoorsteenvegen  
€ 25,- per kanaal

•  Dakgoot reinigen  
€ 2,- per meter

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, 
€ 2,- per meter



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
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Op haar Instagram-site MooiMooiMirjam showt Mirjam van Haaren al haar eigen creaties, variërend van tassen, 
sjaals en kledingstukken die ze heeft gemaakt of bewerkt met haar eigen bedachte dessins, maar ook de 
ontwerpschetsen die ze voor haar opleiding aan de modevakschool heeft gemaakt. ’Tijdens de open dag van de 
Modevakschool in 2016 is de vonk overgeslagen. Ik heb me ingeschreven voor 'Modetekenen en Ontwerpen'. Daar 
heb ik geleerd om vrijuit te durven schetsen, de manier waarop was superleuk en erg inspirerend!’

Mirjam van Haaren, Schavenmolenstraat

‘Ooit heb ik een blauwe maandag op de Kunstacademie 
in Den Bosch gezeten. Mijn plan was om de richting 
mode of grafiek te gaan doen. Maar ik kwam er al vrij 
snel achter dat ik van conceptuele kunst, waar het in die 
tijd om draaide, de ballen snapte. Ik ging andere dingen 
doen en voor je het weet ben je 50 en op een punt 
aanbeland waarbij je je afvraagt: 'Wat wil ik nog met 
m’n creativiteit?' In mijn vrije tijd heb ik meerdere dingen 
gedaan, o.a. etsen en keramiek, maar dat was het toch 
allemaal net niet. 

‘Op de modevakschool heb ik m’n ware passie gevonden. 
Nadat ik de drie jaar had afgerond, heb ik steeds een 
jaar bijgeboekt.’ Ondertussen laat Mirjam trots haar 
schetsboeken zien die ze van elk jaar heeft gemaakt. Het 
zijn kunstwerkjes op zich.  
 
 

Dat geldt ook voor de stoffen-prints die ze uit een doos 
haalt met haar logo erop. ‘Deze heb ik ontworpen voor 
m’n eindopdracht en zijn gebaseerd op de zogenaamde 
Memphisgroep, een beweging van ontwerpers uit 
de jaren 80 opgericht door Ettore Sottssass en zich 
kenmerkt door het toepassen van felle kleuren en 
patronen door elkaar.'  
 
'De naam ‘Memphis’ komt trouwens van een liedje van 
Bob Dylan: ‘Stuck Inside of Mobile with the Memphis 
Blues Again’ die toevallig op de draaitafel lag toen de 
beweging werd opgericht, grappig toch? Wat mij nou 
erg leuk lijkt is als een van mijn ontwerpen een print op 
een rol stof zou komen! Ik ben al wat monsters aan het 
opvragen…’ 

Auteur en foto - Gerard Scheers

Het is genieten!
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Dichterbij uit eten gaan, kan bijna niet. Tegenover onze wijk is recent Restaurant Velperweg 39 geopend. De maaltijd 
wordt helemaal door studenten verzorgd. En dat voor een alleszins redelijke prijs. Directeur Annick Olthof heet 
Molenbekers van harte welkom. 'Elke woensdag- en donderdagavond kunnen ze hier aan tafel schuiven.' 

Veel Mbo-opleidingen van Rijn IJssel wisselen van locatie 
of schuiven door. De opleidingen die aan de Velperweg 
werden verzorgd, zitten nu voor een groot deel op het 
Enka-terrein. Daardoor kwam het karakteristieke pand 
aan de Velperweg vrij. Nu studeren daar jongeren die 
later dolgraag aan de slag willen in de horeca, toerisme 
of detailhandel.

En wat is er nou belangrijker voor deze studenten dan 
om praktijkervaring op te doen? Met echte gasten in het 
restaurant en soms lastige klanten in de winkel. Om die 
ervaring op te doen, runnen de Mbo-studenten (niveau 1 
tot en met niveau 4) een restaurant en een winkel in hun 
schoolgebouw.

Enorme verbouwing
Annick Olthof is directeur van Vakschool Wageningen 
(onderdeel van Rijn IJssel), die op twee locaties studenten 
opleidt: in Wageningen en dus nu ook aan de Velperweg. 
Voorheen zaten haar Arnhemse studenten in een oud 
gebouw aan de Apeldoornseweg.  
 

Studenten bereiden maaltijd  
voor Molenbekers 

Ook daar was een studentenrestaurant gevestigd, Het 
Proeflokaal geheten. Na een enorme verbouwing van 
het leeggekomen pand aan de Velperweg 39 in de eerste 
helft van dit jaar zitten haar studenten nu dus aan de 
rand van Molenbeke. Het is allemaal ruimer, moderner en 
vooral gezelliger dan in hun vorige pand.

Trots leidt Olthof de redacteur van de Molenbeker 
rond. Een van de studenten zet een kop overheerlijke 
cappuccino voor. In de keuken loopt docent Erik Udo 
rond. Later op de middag zal een tiental eerstejaars het 
diner voor vanavond voorbereiden. Tussen de bedrijven 
door zoekt de locatiedirecteur een paar studenten om te 
poseren voor de foto.

Lunchen en dineren
Wijkbewoners kunnen hier lunchen, dineren of gewoon 
een kopje koffiedrinken. Ook zijn er ruimtes ingericht 
voor kleine en grotere gezelschappen. 'Ik zou het 
fantastisch vinden als wijkbewoners hier een keer 
komen eten op woensdag- of donderdagavond.  
 

Nieuw studentenrestaurant aan Velperweg 39

Annick Olthof in Restaurant Velperweg
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Dat is relatief goedkoop, lekker en met aandacht 
en liefde bereid.' Het diner wordt van begin tot eind 
door studenten georganiseerd. Van inboeken van 
reserveringen tot en met koken en van tafel dekken tot 
en met opruimen, afwassen en afrekenen.  
 
'Ze leren ook van moeilijk vragen. Welke wijn adviseer 
je bij dit voorgerecht? Bij zo’n vraag kan er even paniek 
uitbreken. Samen komen ze er wel uit. En anders is er 
wel een docent aan wie ze dat kunnen vragen.'

Op woensdag 23 november vindt de officiële opening 
plaats van de nieuwe onderwijslocatie op Velperweg 39. 
Wijkbewoners zijn vanaf 17.30 uur welkom voor een 
hapje en een drankje.

Op woensdag- en donderdagavond is het restaurant 
open. Driegangendiner €18,50, viergangendiner €23,50.

Reserveren via restaurant-velperweg39@rijnijssel.nl

Tekst en foto's -  Aart van Cooten

Naast het studentenrestaurant is een ruimte 
ingericht als cadeauwinkel. Ook hier zijn 
Molenbekers welkom. Het assortiment en 
aankleding zijn op dit moment gericht op kerst. 
Van kaarten tot kaarsen en kerstboomversiering. 
Studenten regelen de inkoop, inrichting van de 
winkel, geven advies en rekenen af.

Openingstijden winkel:
Maandag: 12.00 – 15.00 uur
Dinsdag: 10.00 – 15.00 uur
Woensdag: 12.00 – 15.00 uur
Vrijdag: 12.00 – 15.00 uur

Cadeauwinkel

Erik Udo in de keuken



Oproep vuilnisbakken park

Een dankwoord aan  
onze voorzitter Inke

Een zorgzame bewoner uit Molenbeke heeft via de 
redactie aangegeven te willen stoppen met het legen 
van de twee prullenbakken in het park.

Deze worden wekelijks geleegd en vallen buiten de 
reguliere vuilnisophaaldienst van de gemeente Arnhem. 
Wie helpt haar én park Molenbeke schoon te houden en 
neemt deze dienst over? De kans is groot dat als er geen 
opvolger komt de prullenbakken worden weggehaald 
met meer zwerfafval als gevolg.

Heb je interesse neem dan contact op met redactie@
molenbeker.nl. 

Alvast bedankt

Veel Molenbekers dragen hun steentje bij aan de wijk 
en het is onmogelijk om iedereen daar persoonlijk voor 
te bedanken. Toch willen we graag van de gelegenheid 
gebruik maken om Inke in het zonnetje zetten en haar 
te bedanken voor al haar inspanningen in de afgelopen 
jaren als voorzitter van de activiteitencommissie. 
 
Ruim vijf jaar geleden kwamen Inke en Floris in 
Molenbeke wonen en al vrij snel nam Inke de rol van 
voorzitter op zich binnen de commissie. Ze heeft haar 
taak altijd heel serieus genomen en was een echte 
kartrekker. Door haar enthousiasme, creativiteit 
en harde werken, kunnen we terugkijken op mooie 
evenementen. Helaas konden er bijna twee jaar op rij 
geen activiteiten georganiseerd worden in de ‘oude vorm’ 

en waren het vooral 
huis aan huis acties. 
Binnenkort gaan Inke 
en Floris samen met 
hun inmiddels drie 
meiden verhuizen naar 
Didam. Lieve Inke, dank 
je wel voor al je inzet en 
heel veel geluk op jullie 
nieuwe stek!

De Molenbeke 
Activiteitencommissie

En nog even dit...
Wijkvereniging Molenbeke is erg actief op Social 
Media. Vooral onze Instagram pagina is erg 
geliefd. Dank daarvoor.  
 
De komende periode gaan we dit verder 
uitbreiden. We zijn dus op zoek naar leuke 
content uit (omgeving) Molenbeke.  
Dit mag van iedereen 
zijn dus jong en oud 
kan zijn/haar foto's 
en filmpjes sturen 
aan socialmedia@
molenbeke.nl.

En ben je handig 
met het monteren 
van filmpjes dan 
horen we ook graag 
van je. 

Er staan een hoop 
leuke ideetjes 
waar we jouw hulp 
goed bij kunnen 
gebruiken.
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Nacht-Theater  
speelt Kurvismem  
(met een c)
Af en toe, heel af en toe gebeurt er iets spontaans 
in Molenbeke. Nee, geen 'spontaan wijkfeest' of 
'Camping Molenbeke' maar echt iets wat je niet 
snel zou verwachten. Klein theater in de letterlijke 
zin van het woord. In een voortuin of wat ruimer, 
zoals bij ons in Molenbeke op het Schavenmolen 
speelveld.

Op zondag 4 september konden we ons geen 
mooiere afsluiting wensen van de vakantie. 
Een mooie zwoele zomeravond, een twintigtal 
Molenbekers mét stoel of kruk en drie keurig in het 
pak geklede mannen. Het recept voor een mooie 
voorstelling van Nacht-Theater uit Arnhem

Het Nacht-Theater verzorgt wisselende optredens 
met dito samenstelling. Kurvismem is de vijfde 
tuinenvoorstelling. Dit jaar verkennen ze het thema 
vriendschap; wat maakt een goede vriend en 
welke eigenschappen moet die vriend dan hebben? 
Welke ingrediënten heeft een goede vriendschap 
en wanneer is het moment dat je echt spreekt van 
vriendschap? Of… Of moeten we het daar liever niet 
over hebben.

Het speelveld was het decor van de leuke en 
grappige voorstelling. De reacties waren lovend. 
Deze spontane actie gaan we zeker herhalen!

Wil je meer zien van Nacht-Theater, kijk dan op  
nacht-theater.com en hun social media kanalen.

Auteur - Peter Bakker 
Foto's - Gerard Scheers
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Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel
Velperweg 166
6824 MD Arnhem
026-3616263
makelaar@kuykvanoldeniel.nl

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.


