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Woord van de voorzitter Van de redactie
25 Jaar, van 1991 naar 2016.
De winter is voorbij. We hebben al kunnen genieten van enkele mooie weekenden en de activiteiten in de tuin gaan van start. Even een weekend poetsen en snoeien, dan kunnen de kussens
Fotografie: Linda
Linda Beelen
Fotografie:
Beelen
weer in de stoelen en kunnen wij lekker buiten in het zonnetje zitten. Genietend van de eerste
zonnestralen denk je dan vooruit. Wat gebeurt er allemaal in de wereld, wat gebeurt er in
Nederland en wat gebeurt er in Weert. De crisis is langzaam ten einde en de economie trekt aan. Discussie over
vluchtelingen, mensen die graag in de tuin willen werken en de kussens op de stoelen leggen, maar huis en haard
hebben moeten achterlaten om voor hun veiligheid te rennen. Zij komen in een vreemd land en wanen zich veilig,
echter zij hebben niets meer. Dan schiet de gedachte weer naar de gebeurtenissen in Parijs en Brussel. Waar moet het
heen met de wereld? Wat is toch die gedrevenheid om je voor een doel zelf te vernietigen? Waarom wil iedereen zijn
wil toch aan een ander opleggen?
Een van de kenmerken van de multiculturele samenleving van Nederland is juist dat ieder zijn eigen mening mag hebben en dat mag zeggen, echter niet opleggen. Dat is toch een mooi goed dat beschermt moet worden. Dan komt de
gedachte hoe ziet de wereld er over 25 jaar uit. Besta ik dan nog, wat doet de techniek, hoe ziet de zorg er dan uit?
Allemaal vragen die antwoorden zullen krijgen, echter daar moet ik 25 jaar op wachten. Ik lees dat men een vijf gangen
diner uit een printer produceert. Krijgen wij straks allemaal een apparaat in huis, komt zoals vroeger de aardappelboer
met 200 kilo aardappelen voor de winter en gooit die in de kelder, wat poeder er over en als ik ’s-avonds thuis kom,
ik een computer opstart en na 10 minuten mijn vijf gangen menu geserveerd krijg uit de printer?
25 Jaar vooruit maar je kan ook 25 jaar terug. Deze brug gebruik ik omdat 2016 het jaar is dat de wijk
Molenakker 25 jaar bestaat. Van grasveld naar bebouwing. Van veelal jonge gezinnen naar vertrekkende
ouderen. De wijk heeft 25 jaar overleefd. De wijk heeft zich gevormd en de wijk heeft een eigen “ik” gekregen. Als je nu in Weert zegt ik kom uit Molenakker, geeft dat een herkenning, een beeld. De wijk zal niet
meer groeien. We worden omzoomd door industrieterrein en andere wijken. We zijn dus nu aan ons maximum
gekomen en dat gaat niet meer veranderen.
Van de 25 jaar Molenakker woon ik inmiddels 22 jaar in Molenakker. Ik ben al 14 jaar actief als voorzitter
van de wijkraad. Als ik overweeg wat is er allemaal gebeurt is in de 25 jaar, dan zie ik een hoop thema’s en
zaken voorbij komen die wij samen hebben opgebouwd en gerealiseerd. De voortuitgang, de problemen, het
samenwerken en soms gevechten met de gemeente Weert, maar altijd met het doel om de samenleving, de
leefomgeving beter te maken. Alert zijn op ontwikkelingen hebben Molenakker op de kaart gezet. De wijk is
ontwikkeld tot een mooie sociale en veilige wijk waarin de bewoners aangeven graag te wonen. Voorzieningen
zijn aanwezig, twee scholen, winkel en diverse MKB bedrijven die in de wijk actief zijn.
Ik kijk af en toe door de foto albums en zie dan de veranderingen die ik zelf in mijn woning heb aangebracht. De tuin
is anders ingedeeld, de kozijnen hebben een andere kleur gekregen. De in het begin aangeplante boompjes zijn bomen
geworden, kortom Molenakker ontwikkeld en veranderd.
De wijkraad heeft in zijn laatste vergadering besloten dat zij 2016, het jaar van 25 jaar Molenakker, een bijzonder
tintje willen geven. De wijkraad wil graag een digitaal archief openen waarin de bewoners, de oud bewoners en de
nieuwe bewoners via een digitaal dossier, een kijk krijgen op de wijk Molenakker, vroeger en nu. Om het in een spreuk
weer te geven: “De geschiedenis bepaald de toekomst”
Wij willen graag foto’s van de wijk, verhalen over de wijk, foto’s van vroeger voordat het een bebouwde wijk was en
tijdens de bebouwing, anekdotes, en andere informatie zoals bouwtekeningen enz. ontvangen. De wijkraad zal dan een
digitaal archief aanleggen dat voor iedereen toegankelijk is. Eventueel, alleen bij voldoende kopij, gaat de wijkraad in
overleg met een uitgeverij om een boek over Molenakker te maken en dat voor de bewoners te koop aan te bieden.
Echter voordat het zover is, stuur uw verhaal, foto ( of scan ervan ) anekdotes, tekeningen of wat dan ook als het
maar betrekking heeft op Molenakker toen, nu of later.
Dus stuur uw herinneringen, foto’s of andere informatie
naar de wijkraad Molenakker, wijkraad@molenakker.nl
De voorzitter.

Als u dit leest, dan heeft ook u de winter overleefd. Het
was geen heftige, maar wat ben ik blij dat de lente er is,
na al die nattigheid in de eerste maanden van dit jaar.
Terwijl ik dit schrijf staat de raam al weer open en vallen
de eerste zonnestralen weer binnen. Onze wijk Molenakker
daarentegen is een plek waarin we ons weer bewust
worden van de schoonheid van het leefklimaat direct om
ons heen, de mooie waterpartijen, flora en fauna. Een
plek ook om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse realiteit, genieten van de wolkenluchten, u te verwonderen over het vogelleven, het gekrijs van de
meeuwen aan horen en een zon die je eens lekker aanlacht. Gewoon lekker, denk aan de grote schoonmaak en
vooral ook eens in je hoofd. We gaan weer naar buiten.
Nog even een speciaal woord van dank richting Jan
Linders. Want zij hebben de “Stichting Wijkraad
Molenakker” wederom opgenomen in hun goede doelenacties voor 2016. Onze fotograve Linda Beelen is in goed
overleg met de redactie gestopt en Wim Alblas wordt haar
vervanger. Verder staat deze uitgave vooral in het teken
van de veiligheid.
En verder laat u zich maar eens lekker wakker kietelen
door de zon. Even lekker met een boek, brunch, barbecue
of gewoon met een hapje en een drankje in je ontwaakte
tuin vertoeven. Alvast veel plezier met de in aantocht
zijnde vrije dagen. Voor de communicanten een kleurrijke
dag en voor hen die er weer even tussenuitgaan en ook
met het oog op de komende vakanties: veel plezier, maar
kom vooral weer gezond terug.

Vacature
penningmeester
Buurtvereniging Molenakker-Zuid is op zoek naar penningmeester voor haar bestuur. Wij zoeken een collega
bestuurder met affiniteit met (hedendaagse) jongeren
cultuur, ervaring met financieel beleid van (non-)profit
organisaties. Ervaring met financieel beleid binnen de
culturele sector is een pre. Daarnaast heeft hij kennis en
inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed., weet
welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en
te controleren. De penningmeester is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders
over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d. Tevens is
hij betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en
het jaarplan (met begroting) aan het organisatiebestuur.
Een uitgebreid profiel van de vacature penningmeester is
op aanvraag beschikbaar.
(buurtvereniging@molenakkerzuid.nl)
Het Bestuur Buurtvereniging Molenakker-Zuid
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Workshop veiligheid in de wijk Molenakker
met het CCV
Ook al leven we waarschijnlijk in een tijd waarin we veiliger zijn dan ooit: (samen)leven is nooit zonder risico’s. Het
gaat erom hoe je als persoon die risico’s ervaart en hoe
(of) je er mee om kunt gaan. In navolging van de Britse
criminoloog Loader gaan we er vanuit dat een mens zich
veilig weet:
wanneer hij het gevoel heeft dat hij de risico’s in zijn
omgeving met redelijk vertrouwen het hoofd kan bieden.
Dat kan dus zijn omdat er geen risico’s zijn. Maar het zal
vaker voorkomen dat er wel risico’s zijn, maar dat deze
niet als wezenlijk bedreigend worden ervaren. Omdat
iemand het gevoel heeft dat hij deze risico’s zelf kan
hanteren of het gevoel heeft dat hij voldoende steun uit
zijn omgeving zal krijgen.

Dikke kabel
In onze wijk Molenakker wordt geëxperimenteerd
met een nieuwe aanpak bij veiligheidsbeleving.
Dat betekent samengevat niet direct de politie
bellen maar eerst ervaren of dat gevoel van
onveiligheid wel klopt. Het CCV (Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voert samen met
de “Stichting Wijkraad Molenakker” een pilot uit om
die nieuwe aanpak uit te proberen. Ook de
gemeente, wonen Weert, politie en de welzijnsinstelling PuntWelzijn zijn betrokken. Op dinsdag
19 Januari 2016 j.l. ging de workshop van start.
In diverse casussen werden zaken als (on)veiligheid- en onveiligheidsbeleving besproken. Ook door
middel van een rollenspel werd ingegaan hoe men (on)
veiligheid en/of overlast ervaart.

Jos Geerts te citeren: het is slim om nu in te zetten, zodat
problemen voorkomen kunnen worden. Dat is ook een van
de reden waarom we graag mee hebben gedaan aan deze
pilot.

Contacten met CCV
De eerste contacten met CCV werden gelegd via de
gemeente. “Het CVV kwam bij ons terecht, omdat een van
de speerpunten in ons veiligheidsbeleid burgerparticipatie
is”, aldus Gerard Lenders, coördinator integrale veiligheid
bij de gemeente Weert.

Wat is veiligheidsbeleving?
Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid
ervaren. Met dit project gaat het dan om de beleving van
sociale veiligheid.

Samen met het CCV
De “Stichting Wijkraad Molenakker” heeft twee jaar geleden onder de wijkbewoners een enquête gehouden over
hoe veilig ze onze wijk vinden.
Niet dat er grote problemen waren en/of zijn, maar we
wilden het gewoon weten. Ons doel is nu die veiligheidssituatie in de wijk te stabiliseren. En om onze wijkagent

Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en
overlast bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe
mensen dit waarnemen en beleven.

Veiligheidsbeleving bestaat bij de meeste mensen uit
allerlei verschillende gedachten, gevoelens en emoties, die
ook nog eens op heel verschillende onderwerpen betrekking kunnen hebben. Je zou veiligheidsbeleving kunnen
zien als een dikke kabel, opgebouwd uit heel veel draadjes… .

Hoe nu verder?
Tijdens het tweede vervolgoverleg 17.03.2016 j.l. in het
gemeentehuis van Weert onder leiding van Gerard Lenders
is de vraag gesteld “hoe nu verder”.
Vanuit de info en ideeën die zijn ontstaan naar aanleiding
van de workshop en sessies heeft een ieder zo zijn eigen
visie op het geheel. Speerpunten kunnen zijn: Het potentieel van de wijk benutten. Aanpak zwerfvuil. Ouderen
betrekken.
Andere manier van communiceren en benaderen
(b.v. inzet social media) aansluiten op leefstijlen. Aandacht
voor eenzaamheid en op zoek gaan naar vindplaatsen. In
een volgend artikel elders in deze nieuwskrant kunt u al
lezen hoe Ankie Ketelaars directrice van de Montessorischool
en Lizette Aarts opbouwwerkster binnen PuntWelzijn,
beiden deelgenomen aan de workshop, geven hun visie en
denkwijze hoe een en ander ingevuld zou kunnen worden.

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

Toledo Talen
drs. Lia Brunenberg – van der Sanden
Houtzaagmolen 128
6003 CB Weert
T 0495-545635
M 06-51626003
E info@toledotalen.nl
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Wij hebben onlangs van wijkbewoners nog vragen gekregen inzake het vissen op de wateren van Molenakker. Op
de wateren van Molenakker is een algeheel visverbod van
kracht. Indien u klachten heeft over personen die toch op
de wateren vissen kunt u dat melden via het digitale loket
van de gemeente Weert. Zij zullen dan handhavend optreden. De wijkraad zal in overleg met de wijkagent deze
problematiek bespreken en de aandacht van de politie
vragen om het onveiligheidsgevoel hierbij weg te nemen.
Foto: Wim Alblas
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Snoeien of knoeien
over uitleg aan de bewoners van Molenakker. De wijkraad
verzoekt iedereen die betrokken is bij het groen en klachten
heeft zeker naar deze avond toe te komen en kritische
vragen te stellen aan de gemeente. Alleen door groots onze
onvrede te uiten kan dit proces van “snoeien” gestopt
worden.
In overleg met de Gemeente Weert inzake het snoeibeleid
heeft de gemeente aangegeven dat zij het snoeien als volgt
uitvoeren:
- De strook bosplantsoen wordt de komende 3 jaar niet meer
gesnoeid, tenzij er een noodwendige aanleiding toe is.
- De snoei in de verdere toekomst zal niet meer rigoureus
gebeuren maar door dunning (25% van de begroeiing)
- Vooraf, bij het begin van elk seizoen wordt een overzicht

Groen is belangrijk voor de wijk Molenakker. Het zorgt voor een aangename en mooie plek om
te leven en te werken. De gemeente investeert in de groenste stad van de regio en ver daar
buiten door het openbare groen te onderhouden. Maar nog nooit in het bestaan van de wijkraad
zijn er zoveel klachten binnengekomen over het snoeiwerk in onze mooie wijk.
Bomen en struiken snoeien is een specialisme.
Iedere plant en/of boom vraagt om zijn eigen
specifieke snoei. Dit heeft onder andere te maken
met de vorm, kleur van het blad, bloemen of bessen en
natuurlijk de tijd van het jaar. Al deze factoren zijn van
belang voor de manier van snoeien. Hoofdzaak is
dat je bij bomen en struiken nooit de vorm of het
doel van de plant uit het oog mag verliezen. Slecht
snoeien heeft vervelende gevolgen. Een foutief
gesnoeide boom wordt nooit meer mooi van vorm.
Naar aanleiding van de vele klachten heeft de wijkraad
besloten om met een deskundige het snoeiwerk kritisch
te analyseren. Daarbij heeft de heer Gerard Hendriks van
de Bomenstichting ons vele waardevolle informatie gegeven
waarmee wij als wijkraad in gesprek met de gemeente
konden gaan. De verantwoordelijke ambtenaar moest bij het

aanhoren van onze gefundeerde argumenten toegeven dat
het snoeiwerk geen schoonheidsprijs verdient. HIj erkende
dat bomen en struiken uit vorm zijn gesnoeid. Bij de bewoners gelegen aan de waterpartijen is door de kaalslag van
het snoeien, 75% wegsnoeien, de privacy en daarmee ook
een stuk veiligheid afgenomen. Deze actie wordt door de
gemeente in een cyclus uitgevoerd, zodat de komende jaren
minder percentage gesnoeid hoeft te worden. Ook hierbij is
geen rekening gehouden met opbouw en architectonische
groenwaarde. Er is gewoonweg 75% uit gehaald, hetgeen
leidt tot een beeld dat een hoop kleine stokjes zijn blijven
staan en de grote mooie oude en aan de wijk gerelateerde
bomen zijn omgezaagd. De gemeente geeft aan dat er
bezuinigt wordt voor €300.000,- en dat er qua groen een
omvorming plaats gaat vinden. De gemeente geeft op 17 mei
2016 in café- en zalen “Bee-j Bertje” vanaf 19.30 uur hier-

Foto: Wim Alblas

(jaarplanning) overlegd zodat de wijkraad tijdig naar
bewoners grootschalige onderhoudswerkzaamheden kan
melden.
- Als het plan voor het baggeren van de waterplassen uitgevoerd zal worden wordt dit tijdig aangekondigd.
- De gemaakte afspraken kunnen, als gevolg van het overleg
dat gevoerd gaat worden in het voorjaar van 2016 over de
bezuinigingsopgave in groenonderhoud, mogelijk wijzigen.
Dit zal in overleg gebeuren met de wijkraad.
Door deze toezeggingen spreken wij het vertrouwen uit dat
het snoeibeleid en de uitvoering hiervan in de toekomst meer
afgestemd wordt op de wens van de bewoners.

Bomenwandeling in de wijk Molenakker
Stichting Groen Weert leidt op 26 mei 2016 een bomenwandeling speciaal voor de bewoners van
de wijk Molenakker. Uiteraard zijn niet bewoners ook welkom. Het startpunt is 19.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Beltmolen bij de Montesorischool.
Tijdens de wandeling zal de aandacht uitgaan naar bijzondere en soms ook oude bomen, die op Molenakker staan.
Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een goed
milieu en het zal de wandelaar dan ook plezier doen te
ervaren, dat er in de wijk veel bomen staan. Ook zal
worden ingegaan op de bloei en vruchten ervan.
Foto: Wim Alblas

Foto: Wim Alblas
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Deelname aan deze wandeling is gratis en staat open voor
jong en oud. Aanmelding is niet nodig en de wandeling zal
maximaal 2 uur duren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ad Wennekes tel. 0495 - 586480 of kijk op
www.groenweert.nl
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Veiligheid i.s.m. het CCV
Naar aanleiding van de workshop CCV (zie artikel op pagina 3) heeft de wijkraad in het kader van
de veiligheid twee interviews gedaan. De wijkraad sprak met Ankie Ketelaars,
directrice van de Montessorischool Weert locatie Molenakker en met Lizette Aarts opbouwwerkster binnen PuntWelzijn.

Die Jeu de Boulesbaan is een schot in de roos. De kinderen
van onze school vinden het geweldig, alleen al om te zien hoe
het spel gespeelt wordt. Wij moeten sowieso kijken of wij in
groepsverband wat oefenlessen voor de kinderen kunnen
organiseren. De verbindende factor is dan ook hier weer de
kinderen met hun begeleiders (vaak toch de vrijwillige ouders)
en de ouderen die het spel spelen. Zie het dan dat je op zo’n
moment drie generaties bij elkaar hebt.
Lizette Aarts vult aan
Wellicht ook een idee om een beroep te doen op bewoners die
zelf geen kinderen of vrije tijd over hebben om toch voor de
gemeenschap, de wijk Molenakker iets te kunnen betekenen.
De school zou hier een spilfunctie in kunnen vervullen. Hoe
meer bewoners actief mee doen hoe meer ruimte er komt voor
de werkzaamheden van de vrijwilligers. Hierdoor zou een win
win situatie kunnen ontstaan.

Hebben jullie nog ideeën naar
aanleiding van de workshop om de
wijk nog leefbaarder te maken?
We zouden bijvoorbeeld samen met de OBS de wijk kunnen
verdelen en met de vrijwilligers een opschoondag in onze wijk
kunnen organiseren. Ook hierdoor verkrijg je dan een verbindende factor.
Leer de kinderen dat een veilige wijk begint met een schone
wijk dat niet uitnodigt tot vervuiling. Want veiligheid begint op
de eerste plaats bij jezelf.
Wij denken aan het organiseren van verkeerslessen samen met
de politie. Dit heeft meerwaarde voor zowel ouder als leerling.
Alles wat geleerd wordt moet leiden tot gedragsverandering
waarbij wij als gemeenschap behoefte aan hebben.

Zijn er nog andere initiatieven?
Foto: Wim Alblas
Volgens Ankie kan de school de spil in de wijk zijn. Als iemand
interesse heeft, de verbinding wilt zoeken en daarbij ook nog
eens graag met kinderen bezig is, heeft hij of zij hier de uitgelezen kans. Er zijn bewoners in de wijk die affiniteit met en/
of beroepshalve werken met kinderen. Gepensioneerden of
mensen die tijd hebben en die iets willen doen of opstarten,
kunnen via de school actief deelnemen aan de gemeenschap.
Denk hierbij ook aan de ouderen die graag met hun kleinzoon
of dochter iets willen ondernemen, voorlees vader of moeder,
begeleider enz. Ik vind dat de school hier voor open moet staan
en deze mensen zijn dan ook bij ons van harte welkom.

Op zo’n manier krijg je op school verbinding tussen de bewoners. De
bewoners zijn betrokken bij de wijk
en school. Zij zijn de ogen en oren
van de wijk. Iets voor de wijk / school
betekenen, betekend ook iets voor
jezelf doen. Juist de school heeft een
maatschappelijke functie. Zij zijn
mede de basis van de opvoeding en
de fundering voor de rest van het
leven van de leerling. Wat vind de
school hiervan?
W o n e n
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Bij ons op de school zijn genoeg ouders die komen helpen
omdat ze het echt leuk vinden. Het moet geen verplichting zijn,
maar vooral leuk zijn. Zowel voor de leerlingen als de bewoners
is het een extraatje. Je investeert per slot van rekening in je
eigen woonomgeving.
Als voorbeeld; de ouders die de bibliotheek bemannen. Mooi
om te zien hoe na de koffie het contact met de kinderen
gezocht wordt. Een boek wordt besproken en/of uit voorgelezen. De reacties zijn: daar krijg je energie van. Daarnaast wordt
gedacht aan projecten waarvan expertise van derde gevraagd
wordt. Als voorbeeld iemand die de kinderen leert om een
fietsband te plakken, een (gepensioneerd) timmerman die
samen met de kinderen iets kan knutselen met hout. Wat te
denken van mensen die vol enthousiasme vertellen over de
flora en fauna etc. Deze mensen zullen wij hier met open
armen ontvangen. De school zoekt ook mensen die tussen de
middag toezicht willen houden als de schoolkinderen in het
wijkpark spelen. Kortom wij streven naar een verbindende
factor en interactie tussen de kinderen, ouders en bewoners.

De wijkraad heeft de Jeu de
Boulesbaan aangelegd, wat zijn jullie
ideeën daarover in combinatie met
de school?
A c t u e l e
E - m a i l :

Je kan een buurtterras organiseren. Dat kan op twee locaties, het schoolplein bij de Montessorischool en eventueel bij
Jan Linders. Zo zou je vlak voor de zomervakantie een
buurtterras kunnen organiseren om samen met de partners,
de wijkbewoners en belanghebbenden te spreken en informatie te verstrekken voor bewoners m.b.t. veiligheid als zij
op vakantie gaan. Met een paar tips kun je je huis wellicht
toch veiliger achterlaten en de op- en aanmerkingen aanhoren van wat leeft in de wijk.

Moet er participatie van de
kinderen bij het project
buurtpreventie zijn?
De kinderen moet je betrekken bij een project veiligheid. Want
veiligheid begint met een schone wijk. De lessen kunnen erop
gericht worden dat veiligheid in een eerste instantie bij jezelf
begint en dat zo de koppeling wordt gelegd naar schoon, veiligen heel. Een goed voorbeeld is het calisthenics park. Met de
komst hiervan is een sportieve groep jeugd neergestreken in
het wijkpark. Mede hierdoor heeft een verschuiving van overlast
naar sport plaatsgevonden, met als resultaat in een bijna nul
registratie voor wat betreft overlast en vervuiling.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel denken, dit is iets voor
mij dan kunt u contact opnemen met Ankie Ketelaars en/of
Lizette Aarts. Of gewoon een mailtje naar
wijkraad@molenakker.nl dan zorgen wij dat u vraag bij de
juiste persoon terecht komt.

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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BuurtWhatsApp Molenakker van start
deuren en hekwerken goed te sluiten, auto’s goed afgesloten, verlichting aan in een leeg huis geen waardevolle
spullen in de auto’s, kwamen we toch ook andere voorbeelden tegen. Dit varieerde van niet afgesloten auto’s
waar al dan niet nog waardevolle spullen in lagen, niet
afgesloten woningen waar we gewoon onopgemerkt naar
binnen konden lopen, vuilnisbakken onder openstaande
ramen enzovoorts. In een aantal gevallen kiest de bewoner
ervoor om zijn woning open te laten of zijn hek niet te
sluiten, dat is ieders goed recht. Toch kunnen gelegenheidsinbrekers hier goed gebruik van maken. Zij slaan
meestal toe op het eind van de middag of begin van de
avond, goed om rekening mee te houden.

GroepsWhatsApp
In het eerste weekend van maart hebben alle inwoners van
Molenakker (m.u.v. de Korenmolen, deze hadden al een
WhatsAppgroep) een brief in de bus gekregen met de
aankondiging dat men kan deelnemen aan de
buurtWhatsApp. Nou dat hebben we geweten.
Meteen hebben zich meer dan 100 mensen
aangemeld. Nu we ruim 5 weken verder zijn
hebben we meer dan 470 deelnemers, goed
verdeeld over de wijk. Veel mensen waren positief
over het initiatief.

WhatsAppgroepen werken nauw samen met de politie en
gemeente. Voor ons zijn dat onze wijkagent Jos Geerts en
van de gemeente Gerard Lenders. Zij voorzien ons van tips
en faciliteren ons zoveel mogelijk. Ook is er geregeld
contact over meldingen die via de WhatsAppgroepen hebben plaatsgevonden zodat we een eventuele afloop van
een melding ook terug kunnen melden aan iedereen.
Gelukkig is het op dit moment erg rustig, vandaar dat er
weinig Appverkeer is.

Het beheren van WhatsAppgroepen voor de
buurtpreventie is een serieuze aangelegenheid.
Het is immers niet vrijblijvend en gebonden aan
enkele regels. Om dit in goede banen te leiden
hebben we een enthousiast team van coördinatoren.
De wijk is in 6 clusters opgedeeld en ieder cluster
heeft zijn eigen coördinator(en). Op het kaartje is te zien
hoe de clusters zijn verdeeld.

Iedere deelnemer heeft als het goed is per mail twee
documenten gehad; een uitleg over het gebruik van de
WhatsAppgroep en de spelregels. Belangrijkste stelregels
zijn dat deze WhatsAppgroepen geen chatboxen zijn en
dat we werken volgens de SAAR methode (Signaleren,
Alarmeren, Appen en Reageren). Gebruik de groep voor
meldingen waar je normaalgesproken ook de politie voor
zou bellen, al dan niet met een spoedmelding. Maar liever
1 melding teveel dan 1 te weinig. De coördinator zal hier
verder op toezien.

Coördinatoren:

Donkere dagen offensief (DDO)

Cluster 1 Roel van der Heyde
Cluster 2 Marcel Bergmans
Cluster 3 Wim Korten
Cluster 4 Vincent Frenken, Marco Keizers
Cluster 5 Thom Cremers
Cluster 6 Karin Duijsters, Michel Collignon
Beheerder Réni Peeters

Buurtpreventie gaat in Molenakker verder dan alleen de
WhatsAppgroepen. Donderdag 24 maart hebben we een
avond georganiseerd waarop politie, gemeente en meerdere vrijwilligers uit de wijk erop uit zijn getrokken om te
kijken hoe we zelf in onze wijk omgaan met preventie. Tja,
daar zaten nog wel wat verbeterpunten. Vooropgesteld dat
de meeste mensen het netjes voor elkaar hadden door hun

Wanneer gelegenheidsinbrekers zien dat we
WhatsAppgroepen hebben en merken dat ze nergens toe
kunnen slaan omdat alles netjes is afgesloten wordt onze
wijk zeer oninteressant voor hun en zullen ze de wijk
vermijden.

Op 21 juni organiseren we een informatieavond voor alle
bewoners van Molenakker om nog eens uitleg te geven, de
stand van zaken door te geven en uiteraard vragen te
beantwoorden. Ook de gemeente en politie zullen hierbij
aanwezig zijn. U zult hierover nog worden geïnformeerd.
Voor alle vragen van nu kunt u sowieso terecht bij uw
coördinator of per mail naar
buurtpreventiemolenakker@gmail.com. Ook nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds welkom op het genoemde
e-mailadres. Kijk ook nog even op Faceboek. Als je zoekt
op Buurtpreventie Molenakker vind je ook de facebookpagina. Als je deze aanklikt als leuk blijf je ook via dit
medium informatie ontvangen.

Voetbalgoaltjes in het wijkpark.
Dagelijks vrij buitenspelen was vroeger heel gewoon.
Tegenwoordig speelt 1 op de 5 kinderen maximaal een
keer per week vrij buiten. Juist in een tijd waarin 80% van
de kinderen niet genoeg beweegt, kan er niet voldoende
aandacht naar buitenspelen uitgaan. Buiten spelen maakt
kinderen vrolijk en blij. Het prikkelt de fantasie en is goed
voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Een
quote van wijlen Johan Cruijff, buitenspelen zou verplicht
op het lesrooster moeten staan.

Foto: Wim Alblas
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voetbalkooi ook goaltjes in het wijkpark te plaatsen voor
hun voetballende kinderen. De wijkraad ondersteunt dit
initiatief en heeft het bij de gemeente ingebracht. Ook de
gemeente was voorstander en al snel werden de goals
geplaatst. De plaatsing is in overleg met een aantal omwonende uitgevoerd, zodat de te vermoeden overlast tot een
minimum beperkt zou blijven. Wij hopen dat het wijkpark
een centrum van activiteit wordt, waarbij de diverse leeftijdsgroepen van de wijk Molenakker elkaar treffen en een
sociaal samenzijn ontstaat.

Hierop aansluitend heeft de wijkraad diverse verzoeken
gekregen van ouders om, naast de reeds gerealiseerde

A c t u e l e
E - m a i l :
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Hairstyle by Judith Uw kapper aan huis!

Foto: Wim Alblas
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Judith Weekers en ik ben 22 jaar.
Sinds 1 juli 2013 ben ik voor mezelf gestart, als Hairstyle by Judith. Uw kapper aan huis!
Via deze weg wil ik u graag kennis laten maken met Hairstyle by Judith.

Keuze Kappersvak
Mijn liefde voor het kappersvak, ontstond al vanaf
kleins af aan. Als kind vond ik het al geweldig om
te zien hoe de Kapper haar werk deed. Ik wist toen
al zeker, dat wil ik ook! Zelfstandig als kapper werken
en met mensen omgaan, is altijd een droom van me
geweest. Dus toen de mogelijkheid daar was, om als kapper voor mezelf te beginnen, heb ik dat meteen gedaan.

Gemak van een kapper aan huis
Hairstyle by Judith bied haar klanten, best wel wat voordelen. Zo zijn er geen lange wachttijden, geen andere
klanten om u heen en worden er betaalbare tarieven
gehanteerd.
Ook heeft U een uitgebreide keuze voor het maken van
een afspraak. U kunt bij Hairstyle by Judith een afspraak
maken voor overdag of ’s avonds.
De mogelijkheid om ’s avonds een afspraak te kunnen
maken, is voor veel mensen een groot voordeel. Zo kunt u
gewoon in de avonduren, na het werk, een afspraak met
Hairstyle by Judith inplannen. Als klant hoeft u zelf niet
meer uit huis om naar een kapsalon te gaan. Sommige
mensen zijn misschien iets slechter ter been en/of door
ouderdom aan huis gebonden. Ook voor deze mensen is
Hairstyle by Judith, uw kapper aan huis een fijne en
praktische oplossing. Een bezoek van de kapper is voor de
meeste ontspannend en natuurlijk ook gezellig.

“Hairstyle by Judith” is er voor de klant
Voor mij als kapper is het de uitdaging om iedereen zijn
haar mooi te maken en iedereen een kapsel te kunnen
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geven, dat bij hem of haar past. Een kapsel is meer als
alleen wat haren. Uw kapsel zorgt ervoor dat u zich mooi,
zelfverzekerder en goed in uw “vel” voelt.
Met veel plezier werk ik als kapper bij klanten aan huis.
Om U, in uw eigen omgeving, te laten genieten van een
professionele kappersbehandeling. Het is mooi om klanten
te adviseren bij hun uiterlijk en om diverse mogelijkheden
te bieden voor een kapsel. Wanneer klanten een goed en
tevreden gevoel over hun kapsel hebben, dankzij een
behandeling of advies van mij, is mijn doel bereikt. Ik ben
een harde werker die graag bezig is met alles wat het
kappersvak met zich mee brengt. Altijd klaar staat voor de
klant en zich volledig inzet, om ervoor te zorgen dat de
klant tevreden is.

Knippen Kinderen
Voor kinderen is een bezoek aan een kapsalon vaak spannend en daardoor ervaren ze dat soms ook wel als “angst”
voor de kapper. Dat is natuurlijk niet nodig als ze fijn
thuis, in hun eigen stoel kunnen zitten en in hun eigen
veilige omgeving worden geknipt. Voor kinderen is thuis
knippen daardoor rustiger. Hier worden ze niet worden
afgeleid door andere mensen, een andere omgeving enz.
Hairstyle by Judith heeft een speciale kinderkapmantel
met leuke afbeeldingen en een leesboekje dat gaat over
de kapper. Kinderen kunnen zich zo tijdens het knippen
amuseren. Hierdoor zijn ze afgeleid en hoeven ze absoluut
geen “angst” te hebben voor de kapper. Ik vind het
belangrijk om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen
zich op hun gemak voelen.

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

Alles tot in de puntjes geregeld
Een kapper bij u thuis, is voor iedereen een uitkomst.
Hairstyle by Judith is er voor dames, heren en kinderen.
Voor jong en oud. Met mijn auto, die is voorzien van een
mooie reclame belettering, kom ik graag naar u toe. Ik
neem zelf alle spullen en materialen mee. Zoals een
spiegel, haarproducten en alle overige benodigde spullen.
Zo hoeft U zelf eigenlijk nergens voor te zorgen, alleen een
stoel om op te zitten.

Afspraak maken
Hairstyle by Judith staat graag voor u klaar. U kunt een
afspraak maken van maandag t/m zaterdag, ook ’s
avonds. Een telefoontje, berichtje of mailtje en een
afspraak is zo gemaakt. Ook voor feestkapsels kunt u een
afspraak maken met Hairstyle by Judith. Bijvoorbeeld voor
een mooi kapsel voor een communie, bruiloft of elke
andere gelegenheid. Bezoek ook mijn website (www.hairstylebyjudith.nl) of mijn facebook pagina, voor tarieven,
foto’s en meer. Voor verdere informatie, mogelijkheden, of
overige vragen mag u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Wilt u een afspraak maken voor een kappersbehandeling
bij u thuis, neem dan gerust contact op met Hairstyle by
Judith. Ik hoop u snel te mogen ontmoeten voor een kappersbehandeling, bij u thuis.

Contact
Tel.: 06-30715764
Website: www.hairstylebyjudith.nl
E-mail: hairstylebyjudith@hotmail.com
Facebook pagina: Hairstyle by Judith
Met vriendelijke groet,
Judith Weekers
Hairstyle by Judith

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

N I E U W S K R A N T MOLENAKKER

De Nationale Buitenspeeldag
Woensdag 8 juni is het weer zover: de Nationale Buitenspeeldag! Op die dag staat buiten spelen en sporten in heel Nederland centraal. Kinderen en
jongeren worden gestimuleerd om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen en sporten is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel
erg leuk! De dag wordt in Weert georganiseerd door diverse wijk- en dorpsraden in het kader van MijnStraatJouwStraat, scholen en scouting. Zij worden
hierbij ondersteund door PuntWelzijn.
Buitenspelen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Maar
liefst 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts één keer per
week buiten, dat terwijl buitenspelen kinderen vrolijk en blij
maakt. Belangrijker is dat buitenspelen de fantasie prikkelt en
goed is voor sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek.
Juist in een tijd waarin 80% van de kinderen niet genoeg
beweegt, moet er meer aandacht voor buitenspelen komen.
Daarom organiseert mede de “Stichting Wijkraad Molenakker”
de Buitenspeeldag.
Tijdens de Nationale Buitenspeeldag worden diverse straten in
Weert afgesloten voor het verkeer zodat de kinderen die in de
wijk wonen eenmalig veilig op straat kunnen spelen zonder
gevaar van auto’s en ander verkeer. Voor de wijk Molenakker
zal op deze dag de Wiekendreef van huisnummer 3 t/m 29
worden afgesloten.
Er worden in de straat verschillende spellen en attracties
opgebouwd. Je hoeft je zeker niet te vervelen want er worden
supergave buiten speel activiteiten georganiseerd. Het belooft
een geweldige middag te worden!
Jij komt toch ook? Trommel al je vrienden en buren op, om
een middag buiten te spelen en te sporten. De buitenspeeldag
op Molenakker is van 14:00 – 16:00 uur op de Wiekendreef.
Lijkt het je leuk om mee te helpen en de kinderen een leuke
middag te bezorgen? Alle hulp op deze dag is welkom! Voor
meer informatie kun je contact opnemen met de wijkraad of
Mariska Sanders van PuntWelzijn. Tel: 06 – 44 96 52 92 of
per e-mail m.sanders@puntwelzijn.nl

Continuering Jan Linders Fonds,
Weet u het nog? In 2013 bestond Jan Linders
Supermarkten 50 jaar. In het kader van dit jubileum is de
stichting “Jan Linders Fonds” opgericht. De lijfspreuk van
de oprichter, de heer Jan Linders, was: “Houd van de
mensen, dan houden de mensen ook van jou” Het zit dus
in de genen van Jan Linders Supermarkten om actief
betrokken te zijn bij de omgeving. Elke supermarkt is echt
onderdeel van de omgeving waarin ze gevestigd is.
Het 50-jarig jubileum was een mooi moment om die band
nog eens extra te versterken. Alle 58 supermarkten, het
servicekantoor en het distributiecentrum hebben ieder een
lokaal doel gekozen. Vanuit het “Jan Linders Fonds” wordt
een financiële bijdrage aan deze goede doelen geleverd en
de medewerkers zetten zich ook persoonlijk in voor hun
lokaal goed doel. Supermarkt Jan Linders Molenakker
heeft voor 2016 wederom de “Stichting Wijkraad
Molenakker” als goede doel uitgekozen.

omgeving direct of indirect verbeteren. Het opzetten van
sponsoractiviteiten is daarvan een belangrijk onderdeel.
Samenwerking tussen onze medewerkers en het goede
doel is een voorwaarde voor een succesvolle activiteit.
De wijkraad Molenakker is dan bijzonder verheugt dat
Jan Linders Fonds herkent dat de wijkraad ook deze
doelen nastreeft. De wijkraad onderneemt activiteiten die
direct of indirect de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Daarbij worden activiteiten georganiseerd voor grote
als een kleinere groepen bewoners. Namens het bestuur
van de “Stichting Wijkraad Molenakker” danken wij de
heer David Hovenstad en het voltallige personeel van
Jan Linders voor hun bijdrage aan de wijk Molenakker.

De doelstelling van het Jan Linders Fonds is het ondersteunen van lokale initiatieven, die de leefbaarheid in de
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Even voorstellen,
Mijn naam is Wim Alblas en vanaf deze oplage ben
ik fotograaf voor de wijkkrant van Molenakker. In
het dagelijkse leven ben ik als professioneel fotograaf werkzaam en ik combineer dat met een baan
bij de rijksoverheid. Bruids-, familie- en portretfotografie zijn mijn specialismes.
Voor meer informatie over mij en mijn werk nodig ik je uit om
mijn site www.wimalblas.com te bezoeken. Wil je ook een keer
een leuke fotoshoot of hebben jullie trouwplannen? Neem dan
vrijblijvend contact met mij op.
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Bijeenkomsten aanpassingen aan
het openbaar groen
Ecologische kwaliteit verhogen,
biodiversiteit verbeteren
Naast het terugbrengen van de onderhoudskosten zijn nog
enkele andere doelstellingen belangrijk. Zoals het verbeteren van de kwaliteit van het groen, vergroten van de biodiversiteit en behalen van ecologische doelstellingen. Deze
doelen betrekt de gemeente bij de aanpassingen aan het
openbaar groen. Dit kan betekenen dat bloemperken
worden vervangen door bloemrijke mengsels met gras. Of
grasvelden worden nog maar een paar keer in het groeiseizoen gemaaid en niet meer regelmatig.

Geef uw mening tijdens de
bijeenkomsten

De gemeente Weert wil graag met inwoners in gesprek gaan over de aanpassingen in het
(onderhoud van het) openbaar groen. Daarvoor organiseert de gemeente enkele
bijeenkomsten tussen maart en augustus 2016. De datums van deze bijeenkomsten zijn
nu bekend. Tijdens de bijeenkomsten kijkt de gemeente samen met de inwoners op welke
plaatsen en op welke manier het openbaar groen op een aantrekkelijke manier kan worden
aangepast.
De gemeente Weert is bezig met een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Op allerlei taken van
de gemeente moet worden bezuinigd. Ook in de
openbare ruimte moeten structurele bezuinigen
worden behaald. De gemeente Weert heeft veel
openbaar groen in beheer. De kosten van dit beheer
vormen een groot deel van de begroting van de afdeling
Openbaar gebied. Op het openbaar groen moet in 2018
structureel € 300.000,- bezuinigd worden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten van de
aanpassingen en daarmee opdracht gegeven voor de uitvoering van de bezuiniging.

Minder onderhoud
In de periode van 2016 tot en met 2018 wordt er minder
geschoffeld en gemaaid. Dit betekent dat het onkruid tussen
de beplantingen hoger wordt, voordat er wordt geschoffeld. En
het gras groeit hoger voordat het wordt gemaaid. De gemeente blijft zwerfafval opruimen. Het onderhoudsniveau daarvan
verandert de komende drie jaar niet.

Structurele veranderingen
Met het verlagen van het onderhoudsniveau zijn we er nog
niet. In de komende drie jaar wordt gekeken of er structureel veranderingen in groenelementen kunnen worden
aangebracht. Er kan worden bezuinigd door groensoorten
die intensief beheerd moeten worden om te vormen naar
een type met lagere beheerkosten. Voorbeelden daarvan
zijn: heesters kunnen worden vervangen door grassoorten
of wisselperken door struikrozen. Aan de hand van criteria
wordt bepaald of groen omgevormd kan worden, behouden
moet blijven, gerenoveerd en/of heringericht moet worden.
De volgende criteria zijn daarbij van belang:
• Is een andere functie mogelijk?
• Is een groensoort met lagere kosten mogelijk?
• Voldoet de technische kwaliteit?
• Is gehele vervanging nodig?
• Is de locatie sociaal onveilig?

www.cafetaria-molenakker.nl
W o n e n
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Uw mening is belangrijk voor het slagen van de plannen voor
het openbaar groen. Daarom nodigt de gemeente u uit om
naar een van de bijeenkomsten te komen. Voor Molenakker is
dat 17 mei in Café- en zalen Bee-j Bertje vanaf 19.30 t/m
22.00 uur (Rietstraat 28, 6003 PM Weert) daar krijgt u
informatie over de aanpassingen in het openbaar groen in uw
wijk of dorp. De gemeente licht toe wat de reden is voor de
veranderingen, wat de criteria en doelstellingen zijn om keuzes te maken. Ook licht de gemeente dan toe welke voorlopige keuzes er zijn gemaakt en waarom. Daarnaast legt de
gemeente uit wat er gaat gebeuren, wat de gevolgen zijn van
de wijzigingen, maar ook wat het voordeel is. Daarna gaat de
gemeente er samen met u over in gesprek. Na afloop van alle
bijeenkomsten neemt de gemeente de input van iedereen
mee in de beoordeling en opstelling van het definitieve plan.

Nieuwe fotograaf
voor de wijkkrant.

Jarenlang hebben wij gebruik kunnen maken van Linda
Beelen die de fotografie op uiterst professionele wijze
uitvoerde voor onze wijkkrant. Wij hebben daar altijd
zeer positieve reacties over ontvangen. Sinds enige tijd
is Linda verhuist naar Nederweert en een blessure heeft
haar een tijdje “uit de running” gehouden. In goed overleg hebben Linda en de redactie besloten dat vanaf dit
nummer de fakkel wordt overgedragen aan Wim Alblas.
Wim stelt zich elders in deze krant aan u voor. Wij van
de redactie willen langs deze weg Linda nogmaals hartelijk danken voor al het mooie fotowerk al die jaren.
Linda bedankt en Wim Alblas welkom en dank dat je
het van Linda overneemt.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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MOLENAKKER OPEN POPPODIUM 2016

op 11 september a.s. aan de Graanmolen in de wijk
Molenakker in Weert

Open Poppodium
Op zondagmiddag 11 september a.s. vanaf
13:00 uur organiseert Buurtvereniging
Molenakker-Zuid de 2e editie van het
‘Molenakker Open Poppodium’. Het Molenakker
Open Poppodium (MOP) is een compact en overzichtelijk jaarlijks festival op het gebied van
hedendaagse populaire muziek en dans en
specifiek gericht op jonge artiesten (van 12 tot
23 jaar). Het MOP is een voor iedereen gratis
toegankelijk festival en presenteert zich aan een
zo breed mogelijk publiek. Het evenement vindt
plaats op de Graanmolen in de wijk Molenakker in
Weert. Het MOP heeft tot doel om jeugdige en pas

beginnende muzikanten en dansers uit Weert (en
omgeving) een platform te geven om live voor een
publiek op te treden en zo een brugfunctie te vervullen
tussen de muzieklessen, repetities en de praktijk. Met
de primaire focus op jongeren biedt het MOP ruimte
voor de verdere profesionalisering en ontplooiing van
talenten. Op het gebied van publiciteit, advies, apparatuur en techniek vindt samenwerking plaats met
Muziekcentrum de Bosuil, het Regionaal Instituut voor
Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) en de Philips van
Horne SG. Het Molenakker Open Poppodium wordt
financieel mogelijk gemaakt door de Samenfonds
0495, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente
Weert en de Provincie Limburg.

Aanmelden
Artiesten of bands die voor een live publiek willen optreden kunnen zich tot 1 augustus via onze website aanmelden www.molenakkerzuid.nl

Vrijwilligers gezocht
De organisatie is ook nog op zoek naar vrijwilligers (Crew
Member) die mee willen helpen meehelpen bij het organiseren zoals halen / brengen artiesten, bijspringen, hospitality,
backstage, ondersteunen stage manager van het Molenakker
Open Poppodium. Geïnteresseerd, geef je dan op als vrijwilliger via onze website aanmelden www.molenakkerzuid.nl.
Uiteraard ontvangen alle vrijwilliger ontvangen een mooi
T-shirt (MOP2016 - Crew member), dus geef je op!

Wijkfeest Molenakker - weer een leuke dag
voor jong & oud!
In samenwerking met Punt Welzijn organiseert de wijkraad wederom een feest voor de wijk. Het wijkfeest is één
van de activiteiten die de wijkraad op de leefbaarheidagenda van Molenakker heeft geplaatst. De leefbaarheidagenda is onderdeel van ”MijnStraatJouwStraat”, een
initiatief van de wijk- en dorpsraden in Weert, de
Gemeente, Punt Welzijn, Politie en Wonen Limburg.
Het wijkfeest vindt plaats op zondag 26 juni
van 13:00 – 17:00uur in het Molenakkerpark.

Wat is er op deze dag allemaal te
beleven?
Er zijn vele activiteiten voor de jeugd. Welke? Daar berichten wij jullie in een later stadium over. Zodra een en ander
bekend is maken wij dit ook via de website bekend.
Natuurlijk is er voor de kleinere kinderen een springkussen
aanwezig.
Café- en zalencentrum Bee-j Bertje zorgt deze dag voor

W o n e n
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P l e z i e r !

een lekker drankje en Cafetaria Molenakker is ook dit jaar
weer paraat met gratis frites en een kroket of frikadel naar
keuze.
Van de omwonenden vragen wij begrip voor eventuele
(geluids-)overlast. De wijkraad zal er op toezien dat alles
na afloop weer keurig wordt opgeruimd.

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

Graag een handje helpen?
Dit kan! Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen
die de kinderen begeleiden bij de spellen. Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met
Lizette Aarts van Punt Welzijn, via 0495 – 697 900 of per
e-mail l.aarts@puntwelzijn.nl alle hulp is welkom!

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

N I E U W S K R A N T MOLENAKKER
Molenakker 25 jaar “onze geschiedenis”
Omdat de wijk Molenakker 25 jaar bestaat in 2016, heeft de wijkraad besloten om een digitaal archief over Molenakker
samen te stellen. Hiervoor hebben wij u nodig. De wijkraad zoekt alle informatie over Molenakker vanaf het ontstaan tot
vandaag de dag.

Wij zoeken o.a.

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

Kom ook, nu of nooit !

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

Dinsdag 17 mei 2016, 19.30 uur
Café- en zalen “Bee-j Bertje”, Rietstraat 28 te Laar
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Thom Cremers (Bestuurslid Sport, Spel en Beweging)
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert
E-mail: thomcremers@hotmail.com

met betrekking tot het groenbeleid

in heeft
een in overleg met de Gemeente Weert besloten om het groenbeleid aan de bewoners uit te leggen.
De wijkraad
natuurlijke
Naar aanleiding
van de vele klachten wil de gemeente uitleggen hoe en waarom er met het groen in Weert wordt
omgegaan.
De avond bestaat uit een toelichting van het groenbeleid, inclusief het onderhoud / snoeien, door de
omgeving
gemeente om vervolgens interactief met de bewoners te discussiëren. U kunt uw wensen, vragen, en verzoeken op deze
avond kwijt. Nu krijgt u de kans om uw genoegen en/of ongenoegen over het groenbeleid te ventileren.
In het buitengebied van Nederweert, in buurtschap Boeket, staat onze langgevelboerderij van oorsprong
eind 1700.
In het verlengde
van de
boerderij staat een grote boerenschuur, gebouwd in
Deuitwijkraad
verwacht
een grote
opkomst.
1938. Deze is ingericht in een sober en sfeervol theatertje, met een capaciteit van 100 personen.

pure
theaterbeleving
in een
natuurlijke
omgeving
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De tuin rond de boerderij is aangelegd als boerentuin met een moestuin, fruitboomgaard, ven
en veel wilde planten, bomen en struiken. Bezoekers kunnen voor en na de voorstellingen ronddwalen in die natuurtuin. Vooral jonge theatermakers worden in de gelegenheid gesteld om zich
te profileren. De theaterboerderij is heel geschikt voor producties op locatie. Er wordt ingespeeld op
kleinschaligheid, waar natuur en cultuur hand in hand gaan.
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De meerwaarde van theater op locatie is een ambiance in een landelijke omgeving; betaalbare
prijzen; een direct contact met de artiesten en kansen voor aankomend talent.

Kom en geniet van puur theater!
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4 maart
22 april
THE ROSES
HENRI VONKEN
In het en
buitengebied
van
Nederweert,
in buurtschap
Boeket, staat onze
langgevelboerderij
Salonvolksmuziek
samen
met chansonnier
Zanger/pianist.
Het gewone
bijzonder envan
hetoorBart
de Groof
bijzondere
sprong
uit eind 1700. In het verlengde van de boerderij
staat gewoon
een grote boerenschuur, gebouwd in
Reserveren is wenselijk
Bel: tel. 06-48836902
Mail: j.levels3@kpnplanet.nl
Locatie: Rosselsweg 3
Nederweert
Voor uitgebreide informatie
over artiesten, aanvangstijden
e.d. raadpleeg onze website
www.theaterboerderijboeket.nl

Kom
26
maarten geniet van puur theater!
STRAPATSEN
De uitverkorenen op kerstavond in maart ! –
P RtoneelO G R A M M
absurd

Reserveren is wenselijk
Bel: tel. 06-48836902
Mail: j.levels3@kpnplanet.nl

9 april
4
maart
PIEPSCHUIM
THErecept
ROSES
“op
“ virtuoos cabaret, gebracht op ‘n
Salonen volksmuziek samen met chansonnier
10-tal instrumenten
Bart de Groof
10 april
5licht
maart
KLASSIEK dubbelconcert
IDRIS
Banalities
and dance op altviool en piano door
Zevenkoppige
op en
bijzondere
Ana
Valero en pop-folkband
Sergey Smirnov
slagwerk o.a.
instrumenten
op marimba door Paul Nijs

Locatie: Rosselsweg 3
Nederweert
Voor uitgebreide informatie
over artiesten, aanvangstijden
e.d. raadpleeg onze website
www.theaterboerderijboeket.nl

The Roses

evels
Jos en Riek L

isy Correia
Fadozangeres Da

hnocabaret
Matroesjka tec
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51938.
maartDeze is ingericht in een sober en sfeervol theatertje,
23 april met een capaciteit van 100 personen.
IDRIS
THE DOORS tribute
Zevenkoppige pop-folkband op bijzondere
Touch me again. Stan Peters met z’n band From
De tuin rond de boerderij is aangelegd als boerentuin
een moestuin,
instrumenten
USAmet
en verteller
Hubertfruitboomgaard,
van Hoof roepenven
het
en veel wilde planten, bomen en struiken. Bezoekers
voor
na de60
voorstellingen
rond“O kunnen
ja “gevoel
uit en
de jaren
op
6dwalen
maart in die natuurtuin. Vooral jonge theatermakers worden in de gelegenheid gesteld om zich
LEONARD COHEN GEIT PLAT
24 april
te profileren.
Dewereldzanger
theaterboerderij
is heel
geschikt voor
producties
locatie. Er wordt ingespeeld op
Songs
van deze
vertaald
in het
cabaretier
ARIEopVUYK
Limburgs
de horizon
kleinschaligheid, waar natuur en cultuur hand inBij
hand
gaan. links af gaat Arie op zoek naar
zijn kunnen. Lachen op niveau
25 maart
PYURE
muzikaalvan
duotheater op locatie is een ambiance
30 april
De meerwaarde
in een landelijke omgeving; betaalbare
Het muzikaal duo Jos van Rens en Mieke van
MIEL COOLS tribute
prijzen;
directopenhartige
contact metspirituele
de artiesten
en kansen
voor Moens
aankomend
talent.
der
Leije een
bespeelt
verbonHerman
vertolkt
de gedragen liedjes van
denheid
deze Belgische topartiest

evels
Jos en Riek L

m e t

IDRIS
Pop-folkband

1 mei
ERNST DE KORTE
Ernst zingt de liedjes van z’n vader Jules
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6 maart
LEONARD COHEN GEIT PLAT
Songs van deze wereldzanger vertaald in het
28
mei
Limburgs
4 SINGER SONG/WRITERS uit de regio
Trio
Scheffers, Anouk Roost, Krisje Baks en
25 maart
Tom
Kluskens
ieder
met hun eigen sound
PYURE
muzikaal
duo
Het muzikaal duo Jos van Rens en Mieke van
29
dermei
Leije bespeelt openhartige spirituele verbonNIENKE
denheid CRIJNS
Nienke zingt eigen werk en boeiende covers
26 maart
12
juni
STRAPATSEN
VROUWENMANTEL
De uitverkorenen op kerstavond in maart ! –
May
Rooyakkers
absurd
toneel neemt ons mee door de tijd
met verhalen, poezie en liederen over vrouwen
die
indruk hebben gemaakt
9 april
PIEPSCHUIM
17
“opjuni
recept “ virtuoos cabaret, gebracht op ‘n
ODE
de LEVENDEN
10-talaan
instrumenten
Over de doden niets dan goeds. Maar wat blijft
er
10dan
aprilvan de levenden over ? Talentvolle schrijvers
dichters in
de schijnwerpers
lichten
KLASSIEK
dubbelconcert
Banalities and dance op altviool en piano door
19
juni
Ana
Valero en Sergey Smirnov en slagwerk o.a.
JUST
US
op marimba
door Paul Nijs
Een vocalgroep met wereldfaam. Loepzuiver
klinken deze 17 meerstemmige zangers
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Rob Conemans (voorzitter - Evenementen)
Stellingmolen 5, 6003 CE Weert

Leon Nijnens (penningmeester)
Houtzaagmolen 126, 6003 CB Weert

Wij vragen uw medewerking. Door u voor u
Stuur uw informatie naar: wijkraad@molenakker.nl

theaterbeleving
Bijeenkomst

Bestuur Wijkraad Molenakker

Alex Grijmans
(secretaris - Evenementen)
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-mail: wijkraad@molenakker.nl

oude en nieuwe foto’s, verhalen, anekdotes, tekeningen of afbeeldingen
alles wat met Molenakker te maken heeft

pure

Wie is wie?
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21 mei
REINTJE en haar VOSKES
22
Eenapril
vrolijke band voor kinderen vanaf 3 jaar
HENRI VONKEN
Zanger/pianist.
Het gewone bijzonder en het
21 mei
bijzondere
gewoon
THE ROSENBERGS
De meest talentvolle jonge generatie Rosenbergs
23
metapril
o.a. Repertoire van Django Meinhardt
THE DOORS tribute
Touch
22
meime again. Stan Peters met z’n band From
USA
en verteller Hubert
van
Hoof roepen het
FADOZANGERES
DAISY
CORREIA
“O ja “gevoel
60 opwijze de fado als
Daisy
vertolktuit
op de
’n jaren
magistrale
levenslied, maar ook als kunstvorm
24 april
cabaretier ARIE VUYK
18 september
Bij
de horizon links af gaat Arie op zoek naar
KLEINTJE
KAF
zijn
kunnen.
Lachen op niveau
Olaf en de zingende zeerovers gaan los in de
familievoorstelling
van deze theatergroep
30
april
MIEL COOLS tribute
1 oktoberMoens vertolkt de gedragen liedjes van
Herman
VROUW
HOLLAND
deze
Belgische
topartiest
’n kolderiek kippenhok
1 mei
21 oktober
ERNST
DE KORTE
SEANzingt
TAYLOR
Ernst
de liedjes van z’n vader Jules
Een groot talent. Als tekstschrijver, dichter en
zanger
21
mei van de blues behoort hij tot de absolute
top
REINTJE
en haar VOSKES
Een vrolijke band voor kinderen vanaf 3 jaar
22 oktober
RAPAILLE
21
mei
NoemROSENBERGS
het kleinkunst, muziektheater,
THE
nederpop...
wat je maar
wilt.
Zij noemen
het
De
meest talentvolle
jonge
generatie
Rosenbergs
Fucking
Vrijheid ! van Django Meinhardt
met o.a. Repertoire

Werkgroep Wijkkrant & Website
Eindredactie: Vacant
Fotografie: Wim Alblas
Teksten: Toledo Talen & Mark my Words
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
Overige wetenswaardige adressen
525209
575000
434800
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

23 oktober
22
mei
MATROESJKA
FADOZANGERES
DAISY CORREIA
Eeuwig
vlees; klaar
de slacht;
hétdetechnoDaisy
vertolkt
op ’n voor
magistrale
wijze
fado als
cabaret vanmaar
Nederland
levenslied,
ook als kunstvorm

17 september
VINCENT BIJLO
De nietziende cabaretier geeft ’n gevoelig en
lachwekkend beeld door aan de ziende medemens

P l e z i e r !

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

