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Woord van de voorzitter Van de redactie
Fotografie: Linda
Linda Beelen
Fotografie:
Beelen

Hier is ie dan, onze eerste krant van 2018. Ook in 2018 zal de wijkraad Molenaker
slechts met twee kranten uitkomen. Deze “lentekrant” en een krant in december
waarin wij een jaarverantwoording schrijven en toelichting geven op wat wij in 2018
hebben gedaan.

2018 Is gestart en wij hebben al meteen een hoop dossiers op ons bordje liggen. In de wijkkrant kunt u lezen over de
baldadigheid, het kapot gooien van flessen enz. door uitgaansjeugd, een toename van het zwerfafval en de ontwikkelingen van de fietsbrug om het langzaam verkeer van Laarveld te kunnen ontsluiten. Daarnaast de ontwikkeling van
overlast door graffiti en geluidsoverlast van de turborotonde en nog andere zaken die belangrijk zijn voor het wel en
wee van de wijk Molenakker.
Zoals bekend is het steeds moeilijker in deze maatschappij om vrijwilligers te vinden. Wie heeft nog tijd, wie wil nog
iets voor een ander doen, wie wil maatschappelijk betrokken zijn? Vanuit het bestuur weten wij dat het bijzonder
moeilijk is om mensen te activeren voor vrijwilligerswerk. Zeker als het om je eigen wijk gaat, want daar loopt toch
alles op rolletjes. Ja, dat kan wel zo zijn maar vraag je dan ook eens af waardoor het op rolletjes loopt. Wie zijn
daarvoor verantwoordelijk en wie steken daar energie en tijd in? De wijkraad bestaat sinds jaren uit 7 bestuursleden
waarvan de meesten al langer dan 10 jaar lid zijn. Nieuwe leden zijn niet te krijgen en wij koesteren elkaar zodat wij
het bestuur op sterkte kunnen houden.
In de krant staat een oproep voor een vrijwilliger die het beheer van de website kan uitvoeren. De huidige beheerder
ervan heeft wegens werkzaamheden geen tijd meer en het bestuur heeft geconcludeerd dat de website niet meer van
deze tijd is. Actuele zaken worden niet weergegeven en de informatie kan niet gezien worden door bewoners. Voor een
website is het een doodsteek als er geen nieuws op staat.
In de Molenakker wonen genoeg hoogopgeleide personen die het beheer van de website kunnen uitvoeren. Overigens
weet ik niet of je hiervoor wel hoogopgeleid moet zijn, je moet dit werk graag doen en het kunstje kunnen toepassen.
De website is in de lucht en het is alleen het plaatsen van actuele informatie en die voorzien van foto’s. Het is geen
dagtaak, het is geen weektaak. Het is een of twee keer per maand de website aanpassen en actuele stukken plaatsen.
Ik ben benieuwd hoeveel personen hierop zullen reageren.

Voor u ligt de eerste uitgave van de Nieuwskrant
Molenakker 2018. Zoals in een eerdere uitgave gemeld,
kunnen wij i.v.m. de gemeentelijke bezuinigingen deze
nog maar tweemaal per jaar uitbrengen. Enfin, het is niet
anders.
En terwijl ik dit schrijf, is de zon langzaam aan het ondergaan. Het was (al)weer een prachtige dag! De zomer lijkt
eigenlijk al te zijn begonnen! Als wij de weermannen- en
vrouwen mogen geloven, lijkt het wel of we met de achterliggende periode van hoge temperaturen de lente hebben overgeslagen.
Heerlijk genieten van die zomerse temperaturen, het buitenleven, de voetjes in het water , misschien een verfrissend drankje in de hand en een goed boek om te lezen
of zomaar lekker chillen. Niets doen, heerlijk toch!
En met de zon die elke dag steeds krachtiger gaat schijnen, komt bij menigeen het vakantiegevoel tot leven.
Wij van de redactie wensen jullie dan ook allemaal een
heel fijne zomer(vakantie) toe. En ook al zit het weer niet
altijd mee, dat is nog altijd beter dan dat het weer even
niet mee zit!
Veel leesplezier! En laat dat verfrissende drankje smaken!

Verder heeft het bestuur van de wijkraad bedacht dat zij een leuke activiteit moet organiseren. Wij hebben gekozen voor
een familie fietstocht op een zondag ergens in september. Deze tocht willen wij voor iedereen geschikt maken dus met
veel tussenstops en combineren met bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of genieten van een drankje of een mooi
uitzicht. Het bestuur gaat zich verdiepen in de mogelijkheden om hier een leuke maatschappelijke dag van te maken.
Op de fiets andere bewoners leren kennen, leuk naast elkaar fietsen en met elkaar spreken. Dat is toch waarom wij een
wijk zijn en niet een geografisch gebied. De essentie van een wijk is gemeenschappelijkheid. In het voormalige Oostblok
werden wijken met nummers aangegeven. In Nederland doen wij dat met namen om juist te accentueren dat je iets met
elkaar gemeenschappelijk hebt. Ik ben van de Molenakker. Daarom moeten wij ook trots zijn op de Molenakker en dat
ook uitstralen.
Ook in 2018 zal de Wijkraad Molenakker voor zijn burgers klaar staan. Wij blijven controleren, signaleren en werken
aan een maatschappelijk betrokken wijk. Wij dagen de bewoners uit om zelf initiatieven te nemen: ontwikkel de wijk,
wees creatief en geef de wijk Molenakker zijn kleur en eigen identiteit die wij zo hard nodig hebben.
De voorzitter
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Familie fietstocht

De site 25 jaar
Molenakker
Voor het 25 jarig bestaan van de wijk Molenakker
heeft de wijkraad een site opgezet waarin iedere
bewoner, oud bewoner of geïnteresseerde zijn of haar
verhaal en/of foto’s van de wijk Molenakker van vroeger en nu kan plaatsen. Deze site blijft als een herinnering aan de wijk Molenakker bestaan en zal als een
soort archief van de wijk gaan dienen.

Kijk of u nog ergens foto’s heeft van toen u hier kwam
wonen of dat u nog ergens leuke en mooie verhalen
aantreft over hoe het vroeger nog grasland was en wat
er allemaal gebeurde. Alle informatie is welkom en wij
filteren niet. Maak het archief over de Molenakker zo
groot mogelijk, zodat wij straks als we oud zijn nog
eens terug kunnen kijken naar de tijd toen wij hier
kwamen wonen en onze kinderen kunnen laten zien
waar zij groot geworden zijn.

De wijkraad Molenakker gaat bekijken of het mogelijk is
om begin september een familie fietstocht te organiseren.
Om de samenhang binnen de wijk Molenakker te bevorderen is het goed als de bewoners elkaar leren kennen op
een manier van ontspanning door inspanning, dus bv door
te fietsen. De opzet is om een tocht van rond de 20
kilometer te maken, waarbij wij cultuur proberen te koppelen aan inspanning. De tocht moet geschikt zijn voor de
hele familie en niet alleen bestaan uit fietsen maar ook uit
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het bezoeken van een museum, een tussenstop om een
kopje koffie of iets anders te drinken en vooral om elkaar
te leren kennen en het gezellig te hebben.
Volg ons op de website en via posters en een banner bij
Jan Linders. Daar zullen wij bekend maken wanneer de
fietstocht zal plaatsvinden. Wij hopen dat u in groten
getale zult komen.
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Graffiti: kunst of vernieling?

Momenteel neemt de graffiti of eigenlijk de ‘tag overlast’ in de wijk Molenakker toe. “Graffiti is a form of
art”, tenminste dat zou het moeten zijn. Kunstenaars
nemen hun artistieke vrijheid om een mooie afbeelding te
creëren en plaatsen die op verzoek van de eigenaar op een
muur of ander voorwerp. De opzet van graffiti is
dat het gezien wordt als een kunstuitdrukking. In
sommige steden worden murals op grote oppervlakten gezet en door verschillende objecten te voorzien van
een mural, ontstaat een looproute die een toeristische
waarde heeft.
Even terug in de tijd; graffiti bestaat al heel lang. De
Romeinen gebruikten het om hun boodschappen aan het
volk te verwoorden, bijvoorbeeld wanneer de spelen zouden plaatsvinden. Het woord graffiti is ontstaan vanuit het
Grieks waarna het in het Latijn werd gebruikt. Uiteindelijk
betekende het woord meerdere krasjes maken, dus iets
inkrassen. In de 12e eeuw gebruikten de Vikingen graffiti
om aan te geven dat zij ergens waren geweest. Gezien
hun geschiedenis was de graffiti niet per se noodzakelijk.
Enfin, terug naar het heden. De wijk Molenakker wordt
regelmatig voorzien van tags. Dus handtekeningen van
personen die vinden dat zij hun naam of schuilnaam, want
ze zijn bang dat ze gepakt worden en gebruiken dus een
alias, zo nodig op allerlei borden, muren en openbare
nutsvoorzieningen moeten schilderen.
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Om de een of andere reden kan ik het nut van dit soort
handelingen niet plaatsen. Je gebruikt een schuilnaam,
dus niemand mag weten dat jij het bent. Je wilt aangeven
dat je ergens geweest bent, dus plaats je een tag. Om op
te vallen doe je dat op plaatsnaamborden, stroomhuisjes
en verkeersborden. Alles zo groot mogelijk met het effect
dat deze borden niet meer leesbaar zijn. Alles om jouw tag
te plaatsen, terwijl niemand weet dat jij het bent. Mij
ontgaat dan de logica en dan blijven er nog maar twee
redeneringen over. Ten eerste: je hebt een zeer slecht
korte termijn geheugen en je moet plaatsen, waar je bent
geweest, merken omdat je anders niet meer weet dat je
ze bezocht hebt. Ten tweede: je hebt niet het vermogen
om een graffiti te maken, maar je wilt toch bij de jongens
of meisjes van de school opvallen en doet het dan maar
zo, niet beseffende dat niemand weet dat jij het bent. Dit
is een cirkelredenering die vermoedelijk niet begrepen
wordt door deze, niet van enige creativiteit voorziene,
verfspuiters.

In samenwerking met de bewoners van de wijk Molenakker
wil de wijkraad graag een meldpunt inrichten voor het
melden van tags. Belangrijk is het om de tijdstippen vast
te stellen wanneer iets plaatsvindt. Zie je personen met
spuitbussen lopen, maak een foto en post die bij de
wijkraad. Wij zullen alle informatie verzamelen en bespreken met de wijkagent, zodat dit soort vandalisme een halt
kan worden toegeroepen.

Concreet wil de wijkraad aangeven dat de wijk Molenakker
niet zit te wachten op een aantal hersenloze individuen
dat, niet in het bezit van enige creativiteit, de hele wijk
onder kliedert. Dat is vandalisme. Ga oefenen en maak iets
moois en verniel niet het openbare meubilair. Laat zien wie
je bent en kom uit de ‘tag kast’. Ga graffiti maken: iets
moois met smaak en ondanks het feit dat over smaak niet
te twisten valt, is graffiti creativiteit terwijl je naam ergens
opspuiten dat niet is. Dat is laten zien dat je groep 2 van
de onderbouw hebt doorlopen en kunt schrijven.
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Verkleurd water

Buurtgezinnen.nl zoekt:

Vraaggezinnen

Kunt u wel wat steun gebruiken bij de opvoeding? Wilt u
worden gekoppeld aan een gezin in de buurt dat u
ondersteuning wil geven? Wij zoeken voor u een ervaren
ouder met een groot hart, die graag een ander helpt.
Dit kan bijvoorbeeld zijn:
- Kinderen naar zwemles of sportclub brengen
- Kinderen af en toe een weekend laten logeren
- Kinderen in de middag een rustige huiswerkplek
bieden
- Kinderen een vaste middag in de week of avond
opvang bieden
- Meegaan naar ouderavonden
- Meehelpen bij het vieren van de verjaardag van kinderen
- Meedenken over schoolkeuze
- Samen iets leuks doen met kinderen
Meld u zich dan aan via www.buurtgezinnen.nl.
De coördinator van buurtgezinnen.nl Weert, Marion
Heijmans (06-53893406), neemt dan zo snel mogelijk
contact met u op voor verdere (vrijblijvende) uitleg.

Buurtgezinnen.nl zoekt: Steungezinnen
Zou u iets willen betekenen voor een gezin in uw
buurt? Als steungezin wordt u voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het
gebied van de opvoeding van de kinderen.
Steunouders zijn:
- Ervaren ouders
- die graag wat willen doen voor kinderen en gezinnen
in de buurt die het moeilijk hebben
- die daarvoor minstens een dagdeel in de week
beschikbaar hebben

Eind 2016 en begin 2017 zijn de waterpartijen in de
Molenakker grondig gereinigd en uitgediept. Dit heeft
geleid tot een aantal klachten van omwonenden waarbij de
een het riet wel weg wilde hebben en de ander juist niet.
Ondanks de vertraging door de strenge winter is het project begin 2017 beëindigd. Maar juist door deze vertraging
is de afwerking Stellingmolen en Standaardmolen niet
conform de verwachtingen uitgevoerd. Dit heeft de wijkraad met de Gemeente Weert besproken en naderhand zijn
er herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

In 2018 zien wij als wijkraad dat het water in de verdiepte waterpartijen er goed gekleurd op staat. Er zit
beweging in het water en de vegetatie groeit goed. Echter
nabij de Stellingmolen en de Standaardmolen zien wij dat
het water stil lijkt te staan. Het water is erg donker van
kleur en ogenschijnlijk lijkt er weinig leven in te zitten. De
wijkraad vindt dit een vreemd verschijnsel temeer er in
2017 in deze twee waterpartijen herstelwerkzaamheden
hebben plaatsgevonden.

Meld u zich dan aan via www.buurtgezinnen.nl. De
coördinator van buurtgezinnen.nl Weert, Marion
Heijmans (06-53893406) neemt dan zo snel mogelijk
contact met u op voor verdere
(vrijblijvende) uitleg.

De wijkraad gaat dit fenomeen bespreken met de
Gemeente Weert en zal nader onderzoek doen naar de
oorzaak van deze verkleuring.
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Fietsontsluiting Laarveld

Door de recente ontwikkelingen binnen Laarveld, het
einde van de crisis en de toename naar de vraag van
koopwoningen is in het ontwikkelingsbeleid Laarveld
een bedrijvigheid ontstaan. Diverse bouwfirma’s zijn
bezig met het realiseren van woningen en de infrastructuur.
Vanuit de Gemeente Weert wordt dit proces gevolgd en is
de wijkraad in overleg gegaan met de gemeente en diverse
betrokken partijen over de ontsluiting van het
langzaam verkeer Laarveld.
De huidige fietsoversteekplaats nabij de turborotonde is
onveilig. Als fietser moet je twee keer een dubbele rijbaan
oversteken. Indien een voertuig op de eerste rijbaan stopt
om jou uit fatsoen voor te laten gaan, moet je als fietser
uitkijken dat je niet op de tweede rijbaan omver gereden
wordt. Dat is besproken en vanuit de overleggen zijn enkele
voorstellen gedaan.

1. Er komt een verdieping in de weg waarover een
fietsbrug wordt aangelegd die niet hoger wordt dan
de aarden wal die de Ringbaan afsluit van de wijk.
2. Er komt een fietsbrug die over de weg loopt met een
hoogte van minimaal 4,5 tot 5 meter. De fietsbrug
moet aan een vastgesteld hellingspercentage voldoen waardoor de loop van de brug bepaald wordt.
Hierdoor ontstaat een erg lange brug, die boven de
aarden wal uitkomt en waardoor fietsers zicht hebben op de tuinen van de bewoners.
3. Er komt een fietstunnel net als aan de overzijde van
de weg, maar deze optie is uit kostenoogpunt niet
uitvoerbaar.

Daarnaast komt er bij de verkeerslichten nabij de Wiekendreef
een fietsoversteekplaats die ook gereguleerd wordt door
verkeerslichten. De oude fietsoversteekplaats nabij de turborotonde zou ook in stand gehouden worden.
De wijkraad is van mening met betrokken bewoners dat zij
geen overlast mogen krijgen van een fietsbrug. Deze moet
zo ontworpen worden dat er geen zicht op de tuinen van
bewoners mogelijk is. Daarnaast is de wijkraad voor een
verlaagde weg, zodat de fietsbrug ook landschappelijk verantwoord wordt geprojecteerd. Dat de oude, gevaarlijke
fietsoversteekplaats gehandhaafd blijft, is niet realistisch. Je
doet iets om de situatie veiliger te maken, maar je verhoogt
dan het aantal mogelijkheden in plaats van het elimineren
van gevaar. De wijkraad pleit dus voor het verwijderen van
de gevaarlijke fietsoversteekplaats nabij de turborotonde.

Beste bewoner(s) van de Molenakker!
Ik zou graag aandacht willen vragen voor het fonds
burgerinitiatieven van de gemeente Weert. Heeft u een
idee om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten?
Denk aan bijvoorbeeld het opknappen van een perkje, een
gezellig samenzijn organiseren of een toneelstuk uitvoeren
voor ouderen? Wanneer u dus een idee heeft om de
sociale samenhang te vergroten door elkaar op een gezellige wijze te ontmoeten, dan komt u in aanmerking voor
het fonds burgerinitiatieven. Heeft u hierbij hulp nodig?
Bijvoorbeeld met het aanvragen, bij het kijken of het idee
past binnen de regels van het fonds of met de uitvoering
ervan? Neem dan gerust contact met mij op.
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Mijn contactgegevens zijn:
• E-mail: j.jennen@puntwelzijn.nl
• Telefoon: 06-14282331

Taallessen Spaans-Nederlands, vertalingen en
redigeren van teksten en hulp bij het schrijven van
zakelijke en particuliere brieven

Meer informatie over het fonds burgerinitiatieven kunt u
vinden op https://www.weert.nl/burgerinitiatieven
Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groet,
Jordy
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Enjoy Massagepraktijk
Graag wil ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Liesbeth van Scherpenzeel.
In 2016 heb ik mijn passie gevonden in het geven van massages.
Na mijn opleiding in o.a. traditionele Chinese massage, heb
ik tijdelijk in een massagepraktijk in Eindhoven gewerkt,
waar ik veel geleerd heb.
Tevens heb ik in 2017 de Vakopleiding afgerond bij KIOM
Opleidingsinstituut in Eindhoven en ben ik gediplomeerd
KIOM Masseuse.
Daarnaast heb ik de cursus Rebalancing (aanraken met
aandacht) gevolgd en ben ik nu bezig met de opleiding
tot MEE Therapeut (Multi Energetische TTherapie).
Het is fijn om mensen allerlei vormen van massages te
kunnen bieden om ze een moment voor zichzelf te geven.

De verschillende soorten massages die ik
geef zijn:
Ontspanningsmassage - Chinese massage
Gezichtsmassage - Indiase hoofdmassage
Lage rugpijn massage - Holistic Pulsing
Voetmassage - Voetreflexmassage
Dat bevalt erg goed, vandaar dat ik in 2017 thuis gestart
ben met mijn Massagepraktijk Enjoy.

Waarom is massage goed voor je?
Er zijn 3 voordelen.
Wanneer was de laatste keer dat je een massage hebt
gehad? Waarschijnlijk moet je lang nadenken over het antwoord op die vraag. We doen tegenwoordig enorm ons best
om gezond te blijven en ons fit te voelen: sporten, gezond
eten, mediteren en noem het maar op. Alleen massage
komt niet vaak in dat rijtje voor. Het nemen van een massage is vaak een ondergeschoven kindje. Het is één van de
eerste levensbehoeften, maar wordt als luxe gezien of als
iets wat alleen topsporters regelmatig ondergaan. Maar weet
je dat massage veel voordelen voor je gezondheid heeft en
zelfs de weerstand verbetert?

1. Massage verbetert de bloedcirculatie en
de afvoer van afvalstoffen
De bloedcirculatie is van vitaal belang voor ons lichaam. Via
het bloed worden voedingsstoffen naar de cellen vervoerd en
afvalstoffen afgevoerd. In de spieren is een goede doorbloeding ook van belang. Een spier maakt bij het bewegen
melkzuur aan, dit is een afvalstof. Normaal wordt dit melkzuur goed afgevoerd door de bloedvaten in de spier, maar
soms kunnen er zogenaamde ‘knopen’ ontstaan. Een knoop,
ook wel triggerpoint genoemd, is een bundeltje spiervezels

W o n e n

7

m e t

P l e z i e r !

dat als het ware aan elkaar blijft plakken en niet meer
soepel in en uit elkaar beweegt. In zo’n knoop hoopt melkzuur zich dan op, wat een dof, zwaar en moe gevoel in de
spier geeft. Die knopen zorgen er ook voor dat de spier op
sommige plekken wat korter is en daardoor kan trekken aan
het uiteinde ervan. Door middel van massage worden deze
knopen uit de spieren gehaald, waardoor het melkzuur goed
weg kan. Het is verbazingwekkend wat het weghalen van
knopen kan doen in bijvoorbeeld nek en schouders. Vaak
voelt het hoofd dan in één keer veel vrijer en komt er een
hoop energie en ontspanning vrij.

2. Massage verbetert de weerstand
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van
massage op de gezondheid. Zo blijkt dat na een massage
de hoeveelheid witte bloedcellen in het bloed verhoogd is.
Deze witte bloedcellen helpen om infecties en virussen te
bestrijden. Ook verlaagt een massage het stresshormoon
cortisol. Als cortisol te lang in het lichaam aanwezig is, is
dat ongunstig voor de weerstand. Door de diepe ontspanning
schakelt het zenuwstelsel over op een modus van herstel.

3. Massage geeft rust in het hoofd
Massage bevordert de aanmaak van serotonine en oxytocine,
beide feelgood hormonen die rust, ontspanning en een fijne
gemoedstoestand opleveren. Massage kan vooral goed helpen als je last hebt van malende gedachten. Bijvoorbeeld
een kwestie op je werk die maar door je hoofd blijft gaan,
relatieproblemen of misschien negatieve of onzekere gevoelens over jezelf. Het hoofd blijft dan maar doormalen, maar
door een massage kun je veel beter je lichaam voelen en
raken de gedachtes, naarmate de tijd vordert, steeds meer
op de achtergrond. Als je met een probleem worstelt, helpt
het vaak niet om er maar constant mee bezig te zijn maar
juist om het even los te laten.

A c t u e l e
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Dus wat let je? Boek eens wat vaker een massage voor
jezelf of kijk je partner lief aan. Je lijf zal je er dankbaar voor
zijn! Een massage is superfijn om te geven, maar zeker ook
om van mij te ontvangen, omdat ik mijn passie in de massage leg.
Bij contra-indicaties zijn er redenen om een massage niet uit te voeren zoals bij o.a.:
Koorts, Kanker en tumoren, Extreme vermoeidheid/pijn,
Gebruik van drugs, alcohol, antibiotica en bloedverdunners
Bij twijfel graag een arts raadplegen over een massage!
Tarieven per 1 januari 2018:
30 min. € 20,00
60 min. € 35,00
90 min. € 49,00

Voor informatie kunt u contact
met mij opnemen:
Tel. 06-53769380
liesbeth.van.scherpenzeel@home.nl
Liesbeth van Scherpenzeel
Achtkantmolen 49
6003 CN Weert
ENJOY Massagepraktijk bestaat nu één
jaar en daarom bied ik u mijn
massages aan met 5 euro korting
t/m 1 Juli 2018.
Ik zie u graag bij Enjoy Massagepraktijk.
Enjoy your moment!
Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Scherpenzeel
P.S. Een cadeaubon van ENJOY Massagepraktijk
is ook leuk om te geven!

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l
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Voetbalvereniging SV Laar is
dringend op zoek naar vrijwilligers!

Draagt u voetbal en/of SV Laar een warm hart toe?
En heeft u wat tijd over? Overweeg dan om vrijwilliger te worden bij de gezelligste vereniging in onze
wijk!
SV Laar is namelijk dringend op zoek naar vrijwilligers,
die structureel of incidenteel een handje mee willen
helpen.

Een greep uit de vacatures:
• Vrijwel alle commissies kunnen versterking
gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de commissies Activiteiten en Sponsoring.
• De “klusploeg” die elke maandag- en vrijdagmorgen
zorgt voor het onderhoud, kleine klussen, belijning van
de velden etc. komt letterlijk handjes te kort.

• Op zaterdag en zondag zorgt de commissie
“Wedstrijdzaken” voor het goede verloop van de wedstrijden, is gastheer/-vrouw en houdt een oogje in het
zeil. Ook deze commissie heeft dringend behoefte aan
versterking.
• Ook voor het wekelijks wassen van de shirts zoeken wij
vrijwilligers.
• De KNVB beschikt over steeds minder scheidsrechters,
dus verenigingen zullen met eigen oplossingen moeten
komen. SV Laar heeft een aantal eigen scheidsrechters
die bereid zijn om wedstrijden van SV Laar te leiden. Het
zijn er echter te weinig en om te voorkomen dat ieder
team zelf naar oplossingen moet gaan zoeken, vragen
wij vrijwilligers die op zaterdag of zondag (tegen een
kleine vergoeding) wedstrijden willen leiden.
• Begeleiders en trainers.

Kortom, op dit moment is er een groot tekort aan man-/
vrouwkracht op diverse terreinen. Wilt u meer informatie of
wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Frank
Sweegers, secretaris SV Laar
Email secretaris@svlaar.nl
Telefoon 0495-855698
Adres: Stellingmolen 52
Uw hulp is meer dan welkom!

Wat doen handhavers tegen baldadigheid in
de wijk Molenakker door uitgaansjeugd?
De baldadigheid neemt toe. De klachten over vervuiling,
geluidsoverlast en het kapot gooien van flessen in de wijk
op fietspaden en kinderspeelweiden worden talrijker en de
wijkraad is van mening dat hiertegen opgetreden moet
worden. De onverlaten die op vrijdag en zaterdag eerst
thuis indrinken en stoer met een fles bier in de hand op
de fiets naar het centrum gaan voor de gezelligheid in de
cafés, vinden die fles bier na een tijdje best lastig en al
helemaal als deze leeg is. Dus wat doet de jeugd van
tegenwoordig dan? Dan doet zij ruig en gooit deze op een
fietspad kapot. Fraai en stoer want de rest van de groep
kijkt dan op tegen diegene die dat durft. Helaas beschik

W o n e n
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“jij” dan over weinig realiteitszin omdat de kinderen de
dag erna met hun fietsjes over het fietspad rijden. Je weet
wel die kleintjes die regelmatig vallen, hun bandjes dan
kapot rijden in “jouw” bierfles. Dan komen de mensen die
honden hebben en die lopen er gewoon door, dus de
pootjes weer door een dierenarts laten repareren. De
ouderen met rollator, die lekke banden rijden enz. En dat
allemaal omdat “jij” zo nodig die fles bier niet thuis kon
opdrinken en omdat “jij” ruig moest doen. Denk toch na
voordat je iets onder invloed van alcohol doet. Enfin “wij”
gaan met de politie en handhavers spreken, zodat deze
gerichte acties tegen deze onverlaten gaan ondernemen.

A c t u e l e
E - m a i l :

Het gebruik van alcohol op straat dan wel het bij zich
hebben van geopende flessen alcoholhoudende drank is
verboden en de politie en de handhavers kunnen optreden
en MOETEN dit ook gaan doen.
Enkele jaren gelden hebben wij een stuk geschreven over
de burgerwacht in de Molenakker. De burgemeester heeft
toen goed en tijdig ingegrepen door extra handhavend
toezicht in de wijk tijdens de weekenden in te zetten. Dit
willen wij nu ook weer, dus de wijkraad roept de burgemeester op om ons probleem serieus te nemen en in te
grijpen.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l
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Geluidsoverlast turborotonde
en geluidswal

Sinds de aanleg van de geluidswal bij Boshoven wordt het verkeersgeluid van de turborotonde weerkaatst. Mede door toename van vrachtverkeer naar de Lidl, krijgt deze vorm van
geluidsoverlast een storend karakter. In de avondspits staat er zelfs een file tot aan de verkeerslichten in Boshoven. Al deze stilstaande en optrekkende voertuigen vormen naast de
stankoverlast ook geluidsoverlast. De bewoners van Boshoven worden ontzien door de geluidswal, maar er is onvoldoende rekening gehouden met de bewoners van de Molenakker die
door de weerkaatsing van het geluid juist overlast hiervan hebben gekregen. De wijkraad is inmiddels in gesprek met de Gemeente Weert om te bekijken wat er aan de geluidsoverlast
gedaan kan worden.

Bestrijding gestart
Overlast eikenprocessierups
Elk jaar veroorzaakt de eikenprocessierups veel overlast.
Tussen begin mei en eind juni krijgen de eikenprocessierupsen microscopisch kleine brandharen. De brandharen kunnen tot en met september vervelende gezondheidsklachten
geven. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen
klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de
ogen of aan de luchtwegen.

ding van de eikenprocessierups door preventief een biologisch middel in de eikenbomen te spuiten. Dat is niet
schadelijk voor mens en dier. De bestrijding van de processierups duurt een aantal weken. Op plaatsen waar niet
gespoten wordt (zoals in bosgebieden), wordt er gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups.

Zelf bestrijden?
Op een groot aantal eikenbomen kan men deze behaarde
rupsen aantreffen. De rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs
- in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren);
vandaar de naam eikenprocessierups. Eikenbomen met
eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke
nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels
van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen.

Bestrijding
De gemeente Weert is 30 april begonnen met de bestrij-
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Ook particulieren kunnen de processierups laten bestrijden
op eigen terrein. Neem hiervoor contact op met de Firma
Vaessen uit Maasbree, tel. (077) 465 17 08 of info@
hermanvaessen.nl.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals
met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een
bezoek aan een (natuur-)gebied waar mogelijk eikenprocessierupsen zitten, voor goede bedekking van de hals,

A c t u e l e
E - m a i l :

armen en benen en ga niet op de grond zitten. Bent u in
aanraking gekomen met de brandharen van de rups?
Verwijder dan alle brandharen door de huid direct na de
blootstelling met plakband te strippen. Ga niet krabben of
wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met
water. Was zo nodig ook kleren (liefst op 60 °C). Meestal
verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken
vanzelf. Bij hevige jeuk kan een zalf op basis van menthol,
aloë vera of calendula verlichting geven. Neem bij ernstige
klachten contact op met uw huisarts.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.ggdlimburgnoord.nl of
bel tel. (088) 119 12 00. Heeft u eikenprocessierupsen
gezien op een locatie waar dit overlast kan veroorzaken?
Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via tel. (0495)
57 50 00 of een melding openbare ruimte via www.weert.
nl. De gemeente onderneemt dan zo snel mogelijk actie.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l
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Zwerfafval in de wijk

Het zwerfafval in de wijk Molenakker neemt toe. De
gemeentelijke reinigingsdienst rijdt er gewoon langs en
doet niets meer. Vroeger stapte men uit en werd de vervuiling opgeruimd. Maar voordat wij de inzet van de
afdeling Grijs en Groen van de gemeente de schuld geven,
moeten wij ons eerst afvragen hoe het afval in onze wijk
terechtkomt. Welnu een korte opsomming van aanwijsbare zaken:
• Iemand schijnt het noodzakelijk te vinden om gras te
deponeren in de berm nabij de S-bocht bij de SV Laar.
• In de wijk ligt Mc Donalds rommel die gewoon uit auto’s
gegooid wordt als het zakje leeg is. Katten, vogels en

W o n e n
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ongedierte danken de vorige bezitter, want zij trekken
op zoek naar voedsel het zakje helemaal uit elkaar zodat
het over een strook van 5 meter verspreid wordt. Gooi
het toch gewoon thuis in de prullenbak. Je auto
stinkt toch al naar eten!
• De jeugdige voetballers die na de training het van thuis
meegekregen flesje drank op hebben en het weggooien
in het groen ter hoogte van de Stellingmolen en de
Standaardmolen. Om maar niet te spreken van de flesjes die langs het fietspad en de doorgang Laarderweg
weggegooid worden. SV Laar neem je verantwoordelijkheid en spreek de jeugd aan op haar gedrag, controleer
haar en stel desnoods maatregelen op.

A c t u e l e
E - m a i l :

Ook jullie hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid als hetgaat om het opvoeden van de jeugd evenals
de ouders die hun jeugd hierop kunnen aanspreken.
De wijkraad Molenakker heeft genoeg van het zwerfafval
en gaat het gesprek aan met de Politie en Handhavers van
de gemeente om hiervoor een actieplan op te zetten.
Vervolgens zullen wij tot gerichte acties komen om het
besef bij bewoners en bezoekers te ontwikkelen dat ieder
voor zijn eigen afval verantwoordelijk is. De wijkraad
overweegt om dit met banners en middels andere vormen
van communicatie te ondersteunen.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l
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A c t u e l e
E - m a i l :

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l
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Wie is wie?
Bestuur Wijkraad Molenakker
Rob Conemans (voorzitter - Evenementen)
Stellingmolen 5, 6003 CE Weert
Alex Grijmans
(secretaris - Evenementen)
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-mail: wijkraad@molenakker.nl
Leon Nijnens (penningmeester)
Houtzaagmolen 126, 6003 CB Weert
Jo Zegels
(Buurtbeheer - Grijs & Groen)
Houtzaagmolen 128, 6003 CB Weert
E-mail: j.zegels@gmail.com
Ron Schaeken (algemeen bestuurslid)
Windmolen 31, 6003 BK Weert
ronschaeken@hotmail.com

Lintjesregen 2019
Wie verdient in 2019 een lintje?

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen beantwoordt deze vraag met ‘ja’. Want overal in Nederland zetten
mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Burgemeester Jos Heijmans nodigt
iedereen uit om mensen voor te dragen die in 2019 voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking kunnen komen.
Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, moeten hiervoor eerst worden voorgedragen.
Kandidaten
U kunt inwoners van de gemeente Weert voordragen voor
een Koninklijke onderscheiding. Belangrijk hierbij is dat de
kandidaat zich al geruime tijd als vrijwilliger inspant voor
de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, initiatiefnemers of bestuursleden van een vereniging, club of
een stichting met een ideëel karakter. Daarbij moeten de
werkzaamheden belangeloos zijn verricht. Tijdsduur en
intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 1 juli 2018
Het is belangrijk om op tijd in actie te komen, omdat de
behandeling van een voorstel behoorlijk wat tijd kost.
Informatie over de voordracht kunt u opvragen door een
e-mail te sturen naar m.hulsbosch@weert.nl. Ook kunt u
telefonisch contact opnemen met mevrouw Hulsbosch,

bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 38 of op
06-27 16 92 50. Het formulier, de criteria en de voorwaarden krijgt u dan toegezonden. U wordt verzocht de complete aanvraag vóór 1 juli 2018 bij de gemeente in te
leveren. Hiervoor kunt u een afspraak maken met
mevrouw Hulsbosch.

Lintjesregen
De Koninklijke onderscheidingen worden zoals elk jaar
uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’ voorafgaande aan
Koningsdag. Daarnaast worden ook bij uitzondering
Koninklijke onderscheidingen uitgereikt bij andere speciale
gelegenheden. Dit jaar is met Koningsdag aan 16 inwoners
van Weert een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

W o n e n
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Thom Cremers (Bestuurslid Sport, Spel en Beweging)
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert
E-mail: thomcremers@hotmail.com
Werkgroep Wijkkrant & Website
Eindredactie: Vacant
Teksten: Toledo Talen
www.molenakker.nl
Email: wijkraad@molenakker.nl
Alex Grijmans Hoofdredactie
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-Mail wijkraad@molenakker.nl
Werkgroep Wijkevenementen
Vacant
Buurtverenigingen
Stichting Buurtactiviteiten Houtzaagmolen
Voorzitter: Peter Bernsen
Oude Laarderweg 24, 6003 ME Weert. Tel: 545673
Email: houtzaagmolen@gmail.com
Buurtvereniging Molenakker-Zuid
Contactpersoon: Marcel Bergmans
Graanmolen 33, 6003 BL Weert.
Mobiel: +31 651 242 414, Mobiel: +31 621 526 870
E-mail: buurtvereniging@molenakkerzuid.nl
Buurtvereniging Standaardmolen
Contactpersoon: Thom Cremers
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert
E-mail: thomcremers@hotmail.com

Meer informatie

Overige wetenswaardige adressen

Informatie over de criteria en voorwaarden staat op www.
lintjes.nl en op www.weert.nl/digitaalloket.

525209
575000
434800

Zelf organiseren van wijkactiviteiten via 0495Fonds
Vanaf het ontstaan van de wijkraad Molenakker heeft deze
activiteiten in de wijk georganiseerd. Vroeger hadden wij
de Boerenkermis, toen het Wijkfeest dat steeds groter
werd, de Straatspeeldagen voor de jeugd, de Jeu de
Boules banen en de Boerenbruiloft in samenwerking met
de Beester Bölle. Al deze activiteiten vergden veel tijd en
geld. De wijkraad heeft deze altijd graag georganiseerd,
maar de gemeente Weert heeft het participatiebeleid
vastgesteld en daarmee de deur opengezet voor de bewoners om zelfstandig geld aan te vragen om activiteiten te

Helmert van Scherpenzeel (bestuurslid veiligheid)
Achtkantmolen 49, 6003CN Weert
h.e.van.scherpenzeel@home.nl

organiseren. De gemeente wil hiermee de bewoners activeren om leuke evenementen zelf te organiseren en niet
bij een wijkraad neer te leggen.
Dus als bewoner van de Molenakker kun je zelf een leuke
activiteit bedenken en daarvoor geld aanvragen bij het
0495Fonds. Even bij Google zoeken en je komt op
de juiste site. Dien je aanvraag met een financiële onderbouwing in en je kunt mogelijk je eigen evenement
organiseren.

A c t u e l e
E - m a i l :

0900-8844
0475 - 850850
697900
088-6560600
0800-1682
0800-0233040

Wijkgebouw "De Spil"
Klant Contact Centrum Gemeente Weert
Storing Gas en elektriciteit
(24 uur per dag bereikbaar)
Meldpunt Jeugd
Wonen Limburg
PUNT Welzijn
Alg. Maatschappelijk Werk
Storing tv (kabel)
Storing Water

Colofon
Redactieadres:
Interim hoofdredactie
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
Email adres:
wijkraad@molenakker.nI
Website adres:
www.molenakker.nI

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l

