
Verandering in Molenwijk

Terugblik op  
‘50 jaar 
Molenwijk’

Afgelopen jaar is een begin gemaakt met 
de aanpak van Molenwijk. Maar we zijn 
er nog niet! Tijdens de bijeenkomst in de 
OBA op 6 februari zijn bewoners in gesprek 
gegaan met de verschillende partijen over 
de toekomst van Molenwijk.
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Nieuwsbrief

2018 was een feestjaar voor 
de wijk. Vanwege het 50-jarig 
bestaan van Molenwijk waren 
er verschillende activiteiten. Op 
de achterpagina een terugblik 
op het spetterende eindfeest 
van 18 december 2018.         Chevron-Right 12

Buurtbewoners konden met medewerkers van de 
gemeente Amsterdam, de Alliantie, !WOON en 
Eigen Haard in gesprek over wat er speelt in de wijk 
en welke ideeën er zijn voor verbeteringen. Voor de 
openbare ruimte, infrastructuur, voorzieningen en 
gebouwen is extra aandacht. In deze nieuwsbrief 
meer informatie over alle veranderingen.         Chevron-Right 2

Heeft u géén computer maar wilt u wel meedoen aan de activiteiten in deze krant? 
Neem dan contact op met Susan Meijerink, via 06 – 58869887. Zij helpt u graag verder!



Tijdens de buurtbijeenkomst op 6 febru-
ari hebben we al verschillende reacties  
ontvangen. De aanwezige visuele notu-
listen hebben ter plekke tekeningen ge-
maakt van alle ideeën. Hiernaast vindt u 
een aantal onderwerpen die medebewo-
ners belangrijk vinden.

Denkt u mee?
Het komende jaar wordt hard gewerkt 
aan de principenota. Dit is een docu-
ment waar alle wensen, mogelijkheden 
en kansen in staan. Vervolgens wordt er 
in 2020 gekeken welke ideeën haalbaar 
zijn. Vanuit die ideeën worden echte 
plannen en ontwerpen gemaakt. De ver-
wachting is dat in 2022 de eerste plan-
nen uitgevoerd worden. 

Wilt u meedenken over hoe de wijk er 
in de toekomst uit komt te zien? Dan 
kunt u zich aanmelden voor een van de 
thema werkgroepen (zie pag. 5). Stuur 
een mail naar Charlotte Vagevuur via 
c.vagevuur@amsterdam.nl. 

Ook voor vragen over de vernieuwing 
kunt u bij haar terecht.

Toekomst Molenwijk
Gemeente Amsterdam is bezig om plannen te maken voor Molenwijk. Het doel van 
deze plannen is het verbeteren van de woningen, de gebouwen, de leefomgeving en 
het groen. Uw mening is hierin erg belangrijk! Samen met u denkt de gemeente na 
over hoe we in Molenwijk willen leven. 

Een greep uit de ideeën 
• Meer afvalbakken, die ook vaker 

worden geleegd 
• Sportmogelijkheden, zoals 

trimbaan of fitnessparcour
• Het groene karakter van de wijk 

behouden
• Overlast honden aanpakken
• Hogere onderhoudsvrije bankjes 

voor ouderen
• Wandelpaden beter onderhouden
• Beter onderhoud van de straten
• Parkeren bezoekers en laden & 

lossen verbeteren
• Openbaar vervoer naar de wijk 

verbeteren
• Veiligheid in de wijk verbeteren

Planning Molenwijk

2019 - Verkenningsfase

2020 - Haalbaarheidsfase

2021 - Ontwerpfase

2022 - Realisatie

Principenota

Scenario’s

Ontwerp

Uivoering

Meedenken

Samen beslissen

Samen maken

Samen doen

Dit is een voorlopige planning 
en kan nog wijzigen.
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Top 3 meest gestelde vragen

Op woensdag 6 februari hebben veel bewoners hun wensen voor Molenwijk ken-
baar gemaakt. Daarbij zijn een hoop vragen gesteld aan gemeente Amsterdam, 
de Alliantie, Eigen Haard en !WOON. Hieronder de top 3 van meest gestelde 
vragen.

!WOON werkt met bewoners aan de 
toekomst van de wijk 
De gemeente werkt hard aan de plannen voor de verbetering van Molenwijk.
De inbreng van bewoners is hierbij erg belangrijk. Daarom wil de gemeente de plannen 
graag met bewoners vormgeven. !WOON is de partij die bewoners van  Molenwijk 
daarbij gaat helpen. 

Facebook-pagina 
over vernieuwing 
Molenwijk

 
Op verschillende manieren en mo-
menten zorgt !WOON dat bewoners 
kunnen meedenken over de buurt. 
Er zijn al 4 buurtgesprekken geweest 
en op 6 februari stond !WOON op de 
buurtbijeenkomst in de OBA. Hier 
hebben veel bewoners hun stem laten 
horen bij het kraampje van !WOON.  
 
Een greep uit de verbeterpunten 
vanuit bewoners: 
• De wijk moet groen blijven en niet 

volgebouwd worden 
• Er is veel achterstallig onderhoud 

aan de gebouwen 

De thema’s voor de werkgroepen 
waar u over mee kunt denken zijn: 
• Sociale/maatschappelijke 

voorzieningen
• Groen
• Infrastructuur (fietspaden, 

wandelpaden)
• Woningaanbod
• Meedenknetwerk
• Achterstallig onderhoud aan 

gebouwen
• Veiligheid

De data voor de themawerk-
groepen worden in overleg met 
de deelnemers bepaald. Mocht 
u graag willen meepraten maar 
niet op alle data beschikbaar zijn, 
dan kunt u dit aangeven bij uw 
aanmelding.

De voorbereidingen voor het vernieuwen van 
Molenwijk zijn inmiddels gestart. Om u op de hoogte 
te houden van alle ontwikkelingen in de wijk is er een 
nieuwe Facebookpagina opgericht.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in uw wijk? 
Volg dan de nieuwe Facebookpagina!

Facebook.com/vernieuwingenmolenwijk

Vorig jaar vierden we met elkaar 
'50 jaar Molenwijk'. Om alle leuke 
evenementen en feestelijke 
gebeurtenissen met u te delen, is de 
Facebookpagina ’50 jaar Molenwijk’ 
opgericht. Maar aan elk feest komt 
een einde. 

1. Wat fijn om te horen dat de Alliantie van plan is om drie garages te vernieu-
wen. Maar wat gebeurt er in de tussentijd? Veel bewoners parkeren hun 
auto niet in de garages, maar op de bezoekersplekken. Daardoor is er bijna 
geen plek meer voor ons bezoek. Kan daar niet iets aan gedaan worden? 
Ook wij zien dat veel bewoners hun auto niet in, maar onder de garages par-
keren. Dit is dan ook een belangrijk onderwerp bij het maken van een vernieu-
wingsplan voor de garages. Dat doen we graag samen met bewoners, in de 
‘projectcommissie Parkeren’ (zie pagina 9). Zo’n vernieuwingsplan maken kost 
tijd. Samen met de bewonerscommissie en het stadsdeel denken we daarom 
nu al na over oplossingen op de korte termijn.  

2. Gaat er in het park gebouwd worden en zal het park wel groen blijven? 
Veel bewoners hebben aangegeven dat Molenwijk een mooie wijk is door 
al het groen. De gemeente deelt deze mening. Daarom gaan we samen het 
groen nog mooier maken dan dat het nu is. Nieuwe woningen in het park 
horen daar niet bij. Bij het winkelcentrum en de scholen is wel een mogelijk-
heid om woningen toe te voegen. Op deze wijze kunnen we meer mensen de 
kans geven om in het mooie Molenwijk te wonen.  

3. Wanneer gaat Molenwijk van het aardgas af?  
Het gasnet in Molenwijk kan pas worden afgesloten als alle woningen op een 
andere warmtevoorziening zijn aangesloten. Het overzetten van alle wonin-
gen in Molenwijk op een andere warmtevoorziening gaat meerdere jaren 
duren. Voorlopig wordt het aardgas dus nog niet afgesloten.  

• Er is een gebrek aan sociale  
voorzieningen 

• De veiligheid laat te wensen over

!WOON helpt bewoners
Bewoners in Molenwijk lieten bij de 
buurtbijeenkomst op 6 februari zien dat 
ze ideeën hebben over hun buurt. Zo 
hebben bewoners heel wat ideeën over 
de herinrichting van de openbare ruimte 
aangekaart. Ook zijn er wensen over het 
openbaar vervoer, parkeerplekken voor 
fietsen, bewegwijzering en hondenbe-
leid. !WOON dringt erop aan dat er iets 
wordt gedaan met deze verzoeken en 
helpt bewoners  om invloed te hebben 
op de situatie.

Themawerkgroepen
Zo wordt er gestart met een werkgroep 
die zich buigt over klachten over bij-
voorbeeld afval, bestrating en beheer 
van de openbare ruimte. Bewoners 
en professionals buigen zich dan over 
de vraag hoe dit sneller en beter kan.   

Meld u aan en geef uw mening
Bewoners die al eerder hebben mee-
gepraat ontvangen persoonlijk be-
richt. Bewoners die nog niet hebben 
meegepraat kunnen zich aanmelden. 
 
Stuur een email naar Susan Meijerink 
s.meijerink@wooninfo.nl 

Bewoners geven hun mening 
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Bloementapijtjes in Molenwijk 

Onderzoek 
Na het plaatsen van de bloemen- 
tapijtjes hebben we bijgehouden 
hoeveel afval en grofvuil er op het  
verkeerde moment of op een verkeerde 
manier bij de containers is geplaatst. 
Om goed de verschillen te kunnen 
meten tussen de afvalcontainers met 
en zonder bloementapijtjes, is bij alle 
11 afvalcontainerplekken in Molenwijk 
gemeten hoeveel afval verkeerd is aan-
geboden.

Resultaten 
Uit deze onderzoeken blijkt dat het 
niet alleen schoner en netter voelt als 
er een bloementapijtje ligt om een af-
valcontainer, maar dat het ook echt zo 
is. Uit metingen blijkt dat er bijna 40% 
minder afval en grofvuil bij de afvalcon-
tainers met bloementapijtjes wordt  
geplaatst op momenten dat dit niet 
hoort. En gedurende het hele onder-
zoek zijn er bijna geen vuilniszakken 
naast de afvalcontainers geplaatst. 

Niet alleen de afvalcontainers met  
bloementapijtjes blijven netter, er is ook 
minder afval en grofvuil in de directe 
omgeving te zien. Zelfs bij de afvalcon-
tainers zonder bloementapijtjes wordt 
minder afval en grofvuil geplaatst.  

Dit is een geweldige stap in de  
goede richting, maar we zijn er nog 
niet. Afval trekt namelijk alleen 
maar meer afval aan. Eén vuilniszak 
wordt er al gauw twee, en dan vier, 
en dan zes… binnen korte tijd staat 
het helemaal vol! Laten we samen  
zorgen voor schonere en nettere afval-
containerplekken. 
Helpt u ons daarmee? 
 
Meldingen
Help ons door een melding te maken 
als u ziet dat er afval of grofvuil op het 
verkeerde moment of op de verkeerde 
manier buiten staat. Dit doet u door 
14 020 te bellen, een melding te maken 
via: www.amsterdam.nl/afval of via 
de Verbeterdebuurt-app. Zo houden we 
samen de buurt schoon!

De bloementapijtjes 
rondom de afvalcontainers 
in Molenwijk zijn u 
vast niet ontgaan. Bij 6 
van de 11 plekken met 
afvalcontainers heeft de 
gemeente Amsterdam 
december vorig jaar 
bloementapijtjes geplaatst. 
We hoopten dat hierdoor 
de afvalcontainers en 
de ruimte er omheen 
netter en schoner zou 
blijven. Van verschillende 
bewoners hebben wij 
gehoord dat ze merkten dat 
de afvalcontainerlocaties 
ook echt netter en schoner 
zijn sindsdien. Maar lijkt 
dit alleen zo of  is dit ook 
echt zo? 

Adopteer een afvalcontainer 
Wist u dat u ook een afvalcontai-
ner in uw buurt kunt adopteren? 
Als adoptant helpt u om de afval-
container netjes te houden door 
afval rondom de container erin 
te doen, het zo nu en dan aan te 
vegen en meldingen te maken 
wanneer er grofvuil verkeerd 
wordt geplaatst. U krijgt hier-
voor alle benodigde materialen, 
zoals een bezem en handschoe-
nen. Ook krijgt u een directe 
lijn met de gemeente via een 
speciaal telefoonnummer. Uw 
meldingen krijgen voorrang en 
worden op werkdagen binnen 
24 uur afgehandeld. 
 
Wilt u meer weten?  
Kijk dan op: 
amsterdam.nl/afval  
of bel: 0800 990 9900

“Zelfs bij de 
afvalcontainers zonder 

bloementapijtjes 
wordt minder afval en 
grofvuil geplaatst! Dit 

is een geweldige stap in 
de goede richting, maar 

we zijn er nog niet.”

Help mee om de wijk schoon te houden

Heeft u wel eens gehoord 
van Noordmakers?

Als Noordmaker kunt u voor uw initi-
atief subsidie aanvragen bij het stads-
deel. Dat kan een subsidie voor een 
klein plan zijn (een bewonersinitiatief), 
een groot plan (een maatschappelijk 
initiatief) of een groen plan. Dit geldt 
voor initiatieven die meer dan 500 
euro kosten. Onder de 500 euro kunt u 
terecht bij Huis van de Wijk de Evenaar. 

Zo zijn er mensen die een buurtfeest 
organiseren of spelmiddagen voor 
kinderen. Wat dacht u van activitei-
ten met ouderen? Tijdens de buurt 
bijeenkomst op 6 februari stonden 
wij met een kraampje om u te infor-
meren over de mogelijkheden die u 
heeft als bewoner. Misschien heeft 
u ons die dag gemist. Dan kunt u de 
website bezoeken van Noordmakers: 
www.amsterdam.nl/noordmakers 

Noordmakers zijn mensen 
die Amsterdam-Noord 
mooier, leefbaarder en 
beter maken. Met een 
eigen initiatief of door het 
initiatief van een ander te 
ondersteunen. Iedereen 
kan een Noordmaker zijn.

Aardgasvrijbus in Molenwijk
Op 6 februari stond de aardgasvrijbus voor de bibliotheek. Zo’n dertig bewoners 
hebben de bus bezocht. In de bus konden zij vragen stellen over wonen zonder 
aardgas. De bewoners wilden onder andere weten wanneer Molenwijk van het aardgas 
af gaat, wat de alternatieven zijn en hoe er dan wordt gekookt?

Wat houdt ‘Molenwijk aardgasvrij’ in?
Het Rijk heeft besloten dat alle wonin-
gen en panden voor 2050 aardgasvrij 
gaan worden. In Amsterdam is dat iets 
eerder, namelijk 2040. Het gebruik van 
aardgas is verantwoordelijk voor een 
belangrijk deel van de CO2-uitstoot en 
dus voor de opwarming van de aarde. 
In de komende jaren worden alle Am-
sterdamse woningen en panden op 
een andere energiebron dan aardgas 
aangesloten. We kunnen hiermee ook 
zorgen voor een veiliger Groningen en 
worden we in de toekomst niet afhan-
kelijk van aardgas uit het buitenland.  
 

Dit betekent niet dat we direct van het 
aardgas af gaan. De gemeente kijkt nu 
samen met bewoners en andere par-
tijen in twintig buurten wat het beste 
en meest betaalbare alternatief is voor 
aardgas. Molenwijk is een van deze 
twintig buurten. Het is dus belangrijk 
dat wij ook uw stem horen.

Als u huurder bent, volg dan de infor-
matie vanuit de woningcorporatie. Bent 
u woningeigenaar en onderdeel van 
een VVE dan kunt u zich laten informe-
ren door uw bestuur.

VVE’s en particuliere eigenaren die  
interesse hebben in aardgasvrij kunnen 
contact opnemen via: 
aardgasvrij@amsterdam.nl 

Bekijk ook eens onze website  
www.amsterdam.nl/aardgasvrij
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De Alliantie heeft vijf flats in Molenwijk 
die voor 100% eigendom zijn van de 
Alliantie. “Deze vijf flats willen we op-
knappen”, vertelt gebiedscoördinator 
Fanny Gelissen: “Veel bewoners zijn 
blij met hun woning en willen graag 
in Molenwijk blijven wonen. Maar ze 
geven ook aan dat de flats wel een op-
knapbeurt kunnen gebruiken. Betere 
isolatie bijvoorbeeld, zodat de wonin-
gen minder tochtig en gehorig zijn.”

Ook denkt de Alliantie na over nieu-
we oplossingen voor de verwarming 
van de huizen. “Het is de bedoeling 
dat Molenwijk aardgasvrij wordt, net 
als de rest van Amsterdam en Neder-
land. Dat betekent dat de woningen op 
een andere manier verwarmd moeten 
worden. Hoe kunnen we dat het beste 
doen? Met experts, en vooral ook met 
bewoners. Zij kunnen als het ware pro-
jectleider worden, in een team waarbij 
ook de architect, de bouwers en het 
stadsdeel aanschuiven,” vertelt ge-
biedsontwikkelaar Jürgen Klaassen. 
Woningcorporaties moeten zich bij 
vernieuwingsprojecten houden aan 
‘spelregels’, zoals de Amsterdamse 
Kaderafspraken. “Daar houden wij ons 
natuurlijk ook aan in Molenwijk,” zegt 
Jürgen. “Bovendien betrekken we de 
bewonerscommissie er graag bij.”

Garages
De Alliantie wil ook drie garages 
aanpakken. “Hoe we dat precies 
gaan doen, dat werken we de ko-
mende maanden graag uit met de 
bewoners die een parkeerplek in 
deze garages huren. Hoeveel par-
keerplaatsen zijn er eigenlijk nodig?  
Kunnen we parkeren combineren met 
extra woningen, zodat we tegemoet-
komen aan de grote vraag naar woon-
ruimte in Amsterdam? Daar denken 
we met bewoners en deskundigen 
graag over na,” zegt Jürgen.

 
 

Acties op korte termijn
De vernieuwing van de eerste flat en 
garage start naar verwachting eind 
2020. Dat duurt dus nog even. Daar-
om wil de Alliantie samen met het 
stadsdeel en de bewonerscommissie 
bekijken of er op korte termijn al maat-
regelen genomen kunnen worden om 
de parkeerproblemen aan te pakken.

“Oh, een tompouce? Van de Alliantie? Wat een verwennerij!” Het was druk 
bij de kraam van de Alliantie. Niet alleen vanwege de schaal met taartjes, 
maar vooral omdat veel mensen meer wilden weten over de plannen van de 
woningcorporatie. 

De Alliantie wil vijf flats en 
drie garages vernieuwen

Over welke flats gaat het?
• Watermolen
• Rosmolen
• Paltrok
• Handmolen
• Schipmolen

Waar gaat de Alliantie 
voorlopig vanuit?

 

 
 

 

 2  Een plan maken voor 5 flats  
 
 
Waar gaan we vanuit? 
 

 

 
 

 Opknappen, niet slopen 
 
 
 
 

 
In bewoonde staat -> niet verhuizen 

 
 
 
 
 

  Aardgasloos      
 
 
 

 
 
 

 Duurzaam en milieuvriendelijk 
 
 
 

 
 

 
    Isoleren  
 
 
 

 
 

 
  Verwarming -> nieuwe oplossingen 

 
 
 

 
 
 

Welke flats? 

 Watermolen 
 Rosmolen 
 Paltrok 
 Handmolen 
 Schipmolen 
 

• Opknappen, niet 
slopen

• In bewoonde staat, 
niet verhuizen

• Aardgasvrij

• Duurzaam en  
milieuvriendelijk

• Isoleren

• Verwarming, 
nieuwe oplossingen

“Veel bewoners zijn 
blij met hun woning en 

willen graag in Molenwijk 
blijven wonen. Maar ze 

geven ook aan dat de flats 
wel een opknapbeurt 
kunnen gebruiken.”

Meld u aan!
Woont u in een van de vijf flats: de 
Watermolen, Rosmolen, Paltrok, 
Handmolen of Schipmolen?  
Schrijf u in voor de projectcommis-
sie Woongebouwen en maak een 
plan voor uw flat.
 
Huurt u een parkeerplek in 
de garage:
• tussen de Handmolen en de Pal-

trok
• bij de Tjasker en de Wipmolen
• bij de Rosmolen en Schipmolen
 
Schrijf u in voor de projectcommis-
sie Garages en maak een plan voor 
uw garage.
 
Aanmelden kan bij Sietske Draaisma: 
sdraaisma@de-alliantie.nl. Bij haar 
kunt u ook met vragen terecht.
 
De projectcommissies beginnen in 
april. Na uw aanmelding hoort u 
natuurlijk meer, bijvoorbeeld over 
de startdatum en hoe vaak de
commissies bij elkaar komen.

Ook was er ruimte om vragen te stel-
len aan Eigen Haard medewerkers en 
de architect.

Wensenlijst van bewoners
Onderstaande info hebben bewoners 
benoemd op geeltjes: 
• Openbare ruimte aanpakken voor 

de entree van Grondzeiler, met 
name het groen

• De namen van de flats moeten 
leesbaarder zijn van alle kanten ook 
in de avond

• Meer trapleuningen
• Bewegingssensor bij verlichting in 

bergingen
• Zichtbaar maken op welke 

verdieping de lift is
• Uitbreiding stoppenkast
• Aardgasvrij geen prio, liever 

renovatie
• Vloerisolatie
• Nieuwe ketels
• Ramen tocht dicht maken

Renovatie Stellingwegflat
door Eigen Haard

STELLINGWEG

STELLINGWEG

WM

KT

KK

NIEUW

8
5
0
 
m
m

1
5

1
Nieuwe voordeur met

doorgangbreedte van 850mm

2

Afhankelijk van huidige staa
t:

Nieuw keukenblok inclusief

nieuw tegelwerk

3 Dichtzetten 2
e deur naar de badkamer

en toevoegen afzuigpunt

4 Nieuwe kunststof kozijnen me
t

HR++ glas en nieuwe radiator
en

5 Nieuw hekwerk en privacysche
rmen

bij balkon. Nieuwe coating e
n

afschot balkons

LEGENDA

Stadsverwarming

Radiator

Afzuigpunt

Nieuwe toevoeging in woning

Nieuwe toevoeging in woning

indien nodig

NIEUW

NIEUW

4

NIEUW

NIEUW

4

NIEUW

Afhankelijk van huidige staa
t:

Nieuw tegelwerk badkamer met

gelijkvloerse douchebak

2

NIEUW

3

NIEUW

Aansluiting voor elektrisch 
koken en

nieuw afzuigpunt

NIEUW

NIEUW

KOOKTOESTEL

KOELKAST

WASMACHINE

METERKAST

Kinderen kijken vaak anders naar 
hun wijk dan volwassenen. “Daarom 
vroegen we hen tijdens de kick-off 
om hun ideale Molenwijk te tekenen,” 
vertelt Magda Tromp, beheerder 
Wonen bij de Alliantie. Uit zo’n 25 
tekeningen heeft de Alliantie vier 
winnaars gekozen. Kenisha (8 jaar), 
Safouan (7 jaar), Monica (10 jaar) en 
Aaliya (4 jaar) hebben een cadeaubon 
gewonnen. Magda: “De kinderen 
hebben heel geconcentreerd zitten 
werken aan hun tekeningen! En 
dat Monica vooral liefde in ‘haar’ 
Molenwijk wil zien, dat is toch mooi?”. 

Tekentalenten 
in Molenwijk

Aaliya (4 jaar)

Safouan (7 jaar)

Monica (10 jaar)

In december 2018 heeft Eigen Haard 
een informatiedag georganiseerd 
voor alle bewoners aan de Stelling-
weg. Ook tijdens de bijeenkomst op 
6 februari was Eigen Haard met een 
kraam aanwezig. Het doel was het 
presenteren van de renovatieplan-
nen. De opkomst was geweldig. Be-
woners waren erg nieuwsgierig en 
enthousiast over de voorlopige plan-
nen. De bewoners kregen informatie 
over het renovatieproces.  Daarnaast 
zagen ze sfeerbeelden van het ge-
bouw in de toekomst en de gevolgen 
voor de woningplattegrond.  

Wij onderzoeken intern wat de 
mogelijkheden hiervoor zijn. 

Hyke Jongema, 
medewerker 

Woonservice van 
Eigen Haard: “Ik was 
blij met de opkomst 

deze dag. Er was 
veel interesse in de 
Stellingwegflat en 

onze aanpak. Dit geeft 
aan dat bewoners erg 
betrokken zijn bij hun 
woonomgeving. Daar 

word ik blij van.”

Impressie Eigen Haard

Impressie Eigen Haard

Gelukkig konden de winnaars 
nog net op tijd hun cadeaubon 
inwisselen bij de speelgoedwinkel. 
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De lampenisten 
van Molenwijk
Al meer dan 10 jaar zorgen Piet, Klaas, Rob en 
Ernst voor licht in Molenwijk! Zij zijn de lam-
penisten die zorgen dat de lampen in de gale-
rijen, trappenhuizen en gangen bij de kelder-
boxen worden vervangen als ze stuk zijn. Alle 
mannen beheren elk twee of drie flats. Ernst: 
”Elke maand begin ik bovenaan en loop ik alle 
galerijen af. Met een trapje en een kist vol lam-
pen en gereedschap in de hand vervang ik alle 
kapotte lampen.  Soms zijn het er maar een 
paar, maar een enkele keer zijn het er wel  15. 
Dan ben ik wel een paar uurtjes bezig per flat. 
Zelf ben ik nu 79 en hoop het nog lang te kun-
nen doen. Het is een leuke manier om lekker 
actief te blijven.”

Fit voor iedereen
Vanaf woensdag 24 april start een nieuwe activiteit voor volwassenen in Molenwijk.
Het is een laagdrempelige basistraining voor mannen en vrouwen die al langere tijd 
niet meer actief hebben gesport.

In een uur wordt gewerkt aan de con-
ditie, spierkracht, lenigheid, coördina-
tie en balans. Dus als u  graag weer in 
beweging wilt komen en (opnieuw) fit 
wilt worden, doe dan mee! 

Wanneer: Elke woensdag
Hoe laat: 15.30 – 16.30 uur
Waar: Gymzaal Krijtmolen / Bonkelaar

Kosten: € 20,00 voor een 10-ritten-
kaart, met Stadspas € 10,00 
(er kan alleen met pin betaald worden) 
Meer informatie: 
m.huitema@amsterdam.nl

Meidensport 
in Molenwijk

Donderdag 25 april: 
‘MolenwijkCup’ 

Vorig jaar is de Molenwijkcup 
uitgesteld in verband met vele 
regen. Maar nieuwe ronde 
nieuwe kansen! Stel een gemixt 
voetbalteam van maximaal 7 
spelers/speelsters samen en speel 
onder jouw flatnaam tegen de 
andere flat-teams van Molenwijk. 
Dock zorgt tussentijds voor een 
stukje vlees van de barbecue. 

• Speel wedstrijden 5 tegen 5 
tegen de andere flats

• Wie weet winnen jullie wel de 
MolenwijkCup

• Er is ook een klimmuur aanwe-
zig 

Geef jouw team gratis 
op voor 23 april via: 
carla.korver@amsterdam.nl. 

Let op: per flat kan 1 team zich 
inschrijven
Locatie: Cruijff Court Molenwijk
Datum: 25 april 2019
Tijd: 18.00 - 21.00. 17.30 uur mel-
den en inspelen. 

De flats spelen tegenover elkaar. 
Jong, oud, man of vrouw, iedereen 
kan meedoen!

Voor meiden van 12 jaar en ouder 
worden er vanaf 4 april gratis mei-
densport avonden georganiseerd. 
De avonden zijn op donderdag van 
18.00 - 19.30 uur in gymzaal De 
Krijtmolen (Molenwijk 8). Kom ook 
langs! 

Meer informatie: 
Telefoon: 06 53126044

Urban hockey
Vanaf april t/m juni organiseert de ge-
meente Amsterdam weer leuke urban 
hockey activiteiten op een plein bij jou 
in de buurt!
Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
zijn welkom. Aanmelden is niet nodig 
en de toegang is gratis!

Sportplein Molenwijk (Molenwijk 3)
Op dinsdagen van 14.15 - 15.15 uur 
In april: 2, 9, 16 april 
In mei: 7, 14 en 21 mei

amsterdam.nl/sportevenementen

amsterdam.nl/sportevenementen

Urban hockey

Doe mee!
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Van 50 naar 51 jaar Molenwijk
Om 17.00 uur ging de lichtjestocht 
door de buurt van start. Van tevoren 
waren de bewoners gevraagd lichtjes 
mee te nemen zodat in het donker een 
stoet van licht te zien zou zijn. Sommi-
ge bewoners hadden zich prachtig aan-
gekleed met slierten van lichtjes om 
hun kleding waardoor ze van meters 
afstand al te zien waren. De hele op-
gelichte groep liep vervolgens tussen 
de flats door. Wat zag het er mooi uit!  
Na een wandeling van een half uur 
door de wijk, eindigde de lichtjestocht 
op het Molenwijkplein. Hier stonden de 
vuurkorven en fakkels al klaar en werd 
de groep feestelijk opgewacht door een 
echte brassband! Onder het genot van 
een kop snert, linzensoep, warme cho-
comel en een oliebol ging iedereen met 
elkaar in gesprek. Het Molenwijkkoor 
was ook aanwezig en zong een aantal 
mooie liedjes. Aan een speciale wens-
muur konden wensen voor de buurt 
opgehangen worden. Ook liet de groep 
genaamd Glowballz een spectaculai-
re vuur- en LEDshow zien wat op een 
groots applaus kon rekenen.

Afsluitend keek Stadsdeelvoorzitter 
Erna Berends samen met de aanwezi-
gen terug op een fantastisch jaar vol  
activiteiten. Iedereen kreeg een leuk 
aandenken mee naar huis om dit mooie 
jaar samen te herinneren.

Terugblik eindfeest Molenwijk 50 jaar
Het 50e jaar van Molenwijk zit erop! Het jaar werd op dinsdag 18 december 2018 
feestelijk afgesloten met een spetterend eindfeest. Bewoners keken samen terug op alle 
leuke activiteiten die er in de wijk waren. 

Een fantastisch jaar 
vol activiteiten.

Een prachtig jaar 
En zo kwam een mooi feestjaar tot 
einde. Een jaar vol hardloopwedstrij-
den, high tea, circusvoorstellingen en 
gezelligheid. Dank aan iedereen die 
heeft geholpen met het organiseren en 
helpen bij de festiviteiten in Molenwijk. 
Met z’n allen hebben wij het tot een 
groot succes gemaakt. Nu op naar de 
volgende 50 jaar!


