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

Leve Molenhoek
Een makkie, schrijven over Molenhoek? Voor mij niet, want ik heb niets met Molenhoek. Behalve dan
dat het een kwart is van onze gemeente en dat mijn tandarts er praktijk houdt. Qualitysmile aan de
Prinsenweg. Na een controlebezoek loop ik altijd met een brede glimlach weer naar buiten. ‘Alles
goed!’ Patricia Heijmen woont er. Zij is de Illustrator van ons kinderboek Lodie beer. Wat een
plezierige samenwerking was dat! Bizz Mizz Lia Wildeman heeft mij, met succes, de eerste beginselen
van Facebook en Twitter bijgebracht. Met plezier maakte ik kennis met Frouwke Kuipers en haar
passie zweefvliegen en met Marieke Kruissen van De Raaf, die net als Frouwke in het Gelderse stukje
van Molenhoek woont. Gerry Verbeek van ID-Design en Activo Makelaardij en Tarzice, van Tarzice
Interieurs ken ik via Vrouwentafel Plasmolen. En via beeldend kunstenaar Marianne Bax leerde ik de
wonderschone muziek Canto Ostinato kennen. Ruud van Kruijsbergen is mijn toeverlaat bij
computer- en telefoonproblemen; helpt mij altijd uit de brand. Imke is van Vrienden op de fiets. Mijn
zwager en zijn fietsvrienden bewaren goede herinneringen aan hun verblijf en ik ken Imke ook via de
kerk. En en en… Wat een leuk gesprek was dat met uitvinder Chris Vissers en zijn vrouw Thea uit de
Keizershof. Ook goede herinneringen aan Patricia Rehe en haar magazine Dorps/Stads.
Sander ken ik ook, die werkt als sportleraar bij Result Care aan de Middelweg. Hij ziet me zwoegen
en zweten, zegt dan: ‘Goed zo Gerie. Volhouden.’ Altijd leuk om een poosje te onthaasten bij Harry en
Maria van Lent in hun tuincentrum aan de Rijksweg. Hans Rikken bezorgde járenlang op mijn
verjaardag de rode rozen, totdat ik met mijn lief overeenkwam dat die steeds dikker wordende bos
midden in de zomer, niet meer hoefde. Antoine Vink, van Vink Keukens is een oud-collega. Roland
de Ridder van Van der Valk interviewde ik voor Topic, daardoor weet ik dat hij graag in schemer
over de hei wandelt. Smartlappenkoor Leed en Vermaak was een lust om naar te luisteren.
Jachtslot. Landwinkel, LOP, NS- station. Voor treinreizigers fantastisch en wat een
mogelijkheden biedt station Molenhoek voor Molenhoek en de gehele gemeente. ‘Dagje M&M &
Meer.’ In de toekomst een museum?
Al schrijvend kom ik erachter: ik heb wél wat met Molenhoek! Nog niet gehad over 21 oktober 2018.
Dan is het weer zover: Molenhoeks Makkie! Voor mij niet, want met hardlopen heb ik echt niets.
Gerie van der Land

