Molenhoek in een column gevangen.
Columnschrijfwedstrijd ‘Molenhoek pakt aan 5’
.

Molenhoek
Toen ik hier voor de eerste keer kwam ging ik meteen op zoek naar de molen. Maar nee
hoor nergens een molen te vinden. Hoeken waren er wel genoeg. Iedere straat heeft er wel
een paar. Later hoorde ik van een oudere Molenhoeker dat die molen heeft gestaan op de
hoek Molenstraat-Rijksweg. Nu is dat het hotelgedeelte van Van der Valk waar je na een
dinertje aan de overkant kunt gaan uitbuiken. Of daar van slapen veel terecht komt langs de
drukke Rijksweg betwijfel ik. Bijzonder is wel dat je eet in Limburg en 10 meter verderop
overnacht in Gelderland. Het is maar de vraag of die provinciegrens nog veel mensen
interesseert. Als je iemand vraagt wat deze volkomen overbodige bestuurslaag doet, zullen 9
van de 10 mensen je glazig aankijken.
Maar vooruit wij hadden het over het dorp Molenhoek. Jawel hoor er is ook nog een café,
maar dat ligt weer in Gelderland. Mocht je daar een keer te diep in het glaasje hebben
gekeken dan kun je desnoods nog kruipend naar Limburg.
Molenhoek heeft ook een zeer actieve Dorpsraad. Wat die mensen allemaal organiseren.
Teveel om op te noemen. Een belangrijk initiatief van de Dorpsraad is het LOP (Lees en
Ontmoetings Punt), een beetje de huiskamer van Molenhoek midden in het winkelcentrum.
Wat Molenhoek ook interessant maakt zijn de openbaar vervoer- en fietsverbindingen met
Nijmegen. Zowel per spoor, bus en snelfietspad is deze mooie stad, waar veel Molenhoekers
werken, uitstekend te bereiken. Hier zie je ook niet lang een bordje van een makelaar in de
tuin staan, want Molenhoek is erg geliefd als woonplaats. Zeker als je naar de directe
omgeving kijkt. Je wandelt het dorp uit en komt zo tussen weilanden met koeien of in
heuvelachtig bos en heide terecht. Vanuit de torenkamer van een majestueus Jachtslot kun
je alle zegeningen van Molenhoek op een heel speciale manier overzien. Als in Sittard
geboren Limburger prijs ik mij al ruim 30 jaar gelukkig dat ik door de liefde dit mooiste stukje
van Limburg heb ontdekt.
Jos Wagemans

