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

De vakantie is voorbij en het normale leven begint weer. Bijna iedereen is weer aan het werk
en op de weg staan er weer volop files. We hadden, zoals het genoemd werd, een Indian Summer
met heel hoge temperaturen in september. Dus we hebben lekker met z’n allen genoten in onze
mooie wijk Molenakker.

In deze krant besteden wij aandacht aan onze mooie wijk. Wij vermelden in diverse artikelen de samenwerking met de
Gemeente Weert en de georganiseerde straatspeeldag en wijkfeest.
En ook is mij het 25 jarige bestaan OBSniet ontgaan. Je staat er niet bij stil maar dat is een hele generatie. Toen ik
er van hoorde, dacht ik: “Hoe lang woon ik eigenlijk al op de Molenakker?” En dat is inmiddels ook al 21 jaar. Dus als
‘import’ Weertenaar, kan ik nu eigenlijk wel stellen dat ik een beetje Weertenaar ben geworden. De volgende vraag die
dan bij mij opkomt is: “Wat heb ik allemaal meegemaakt in Weert?” Deze vraag zal ik niet beantwoorden omdat ik maar
één kolom heb, maar Weert en met name Molenakker hebben mijn hart gestolen, terwijl ik vroeger altijd dacht dat ik
nooit mijn geboorteplaats zou verlaten. Het leven zit zo in elkaar en mijn oma zei altijd: “Maak je niet druk, je krijgt
wat er voor je is weggelegd”.
Terugkijkend op onze wijk Molenakker viel het mij en mijn vrouw op dat, na de renovatie van de rotonde aan de
Randweg, de schaapjes weg zijn. Het is een kleine constatering, maar toch. De rotonde is gerenoveerd en als turborotonde aangelegd. Dus nog beter, nog sneller, nog effectiever. Het gebied van de schapen werd gebruikt voor opslag
tijdens de bouw. Maar nu al het bouwverkeer en materiaal weg zijn, zijn er geen schapen meer. Jammer dat alles
sneller moet maar dat juist de zaken waarop wij geen invloed hebben, het houden van schapen die hun eigen tempo
hebben, weggelaten worden. Misschien is het nu wel het moment om de terugkeer van de schapen aan de gemeente te
vragen. Het gebied ligt er goed onderhouden bij en het gras is gekort.
Eigenlijk jammer dat door alle snelheid, de natuur weer een stukje wordt weggeduwd. Mijn vraag aan de bewoners:
“Wilt u de schapen terug of mogelijk nog beter, kunnen wij dat gebied niet inrichten als een soort kinderboerderij?”
Je ziet dat in veel dorpen en steden. De kinderen en ouderen treffen elkaar, je leert iets van de dieren en de natuur en
het ziet er ook nog eens vrolijk uit. Misschien dat Molenakker zijn eerste “eigen” kinderboerderij zou kunnen krijgen.
Ik ga er in ieder geval voor en zal het binnen het bestuur kenbaar maken. Laat u ook horen wat u ervan vindt?

’t Is weer voorbij die mooie zomer, maar vooral die mooie
nazomer. En zo stilaan zijn wij in de kleurrijke herfst
beland. Volgens de weerkundigen is het ene na het
andere record verbroken. Dat hadden wij met die wateroverlast aan het begin van de zomer niet voorzien. Heerlijk
die lekkere temperaturen overdag en die zwoele avonden.
Als je zo door de wijk wandelde of fietste kwamen de
barbecuegeuren je tegemoet. Je zag de mensen op hun
terrasjes aan huis lekker ‘chillen’.
Nu is de tijd weer aangebroken voor mooie herfstwandelingen door het bos. Laat je verleiden door al die kleurenpracht en bijzondere paddenstoelen. De tuin is weer
winterklaar en ‘s avonds zijn de deuren en gordijnen weer
dicht. Dan snort en knettert de openhaard en genieten wij
met een lekker glas wijn.
Maar goed, veel later dan u van ons gewend bent, ligt voor
u de tweede uitgave van de ‘Nieuwskrant Molenakker’. Wij
hopen weer een krant te hebben uitgebracht met nuttige
informatie en wij wensen iedereen veel leesplezier.

Geen St. Maartens/
Sinte Merte viering dit
jaar in het wijkpark

Wederom een mooi bedrag
voor de wijkraad

Dankzij het uitvoeren van diverse activiteiten in het eerste half jaar van 2016, mocht de heer David Hovenstad, filiaalmanager namens supermarkt Jan Linders Molenakker, op zaterdag 6 augustus een symbolische cheque van de opbrengsten
overhandigen aan de Stichting Wijkraad Molenakker. Deze overhandiging vond plaats in de supermarkt Jan Linders. Namens
het bestuur van de Stichting Wijkraad Molenakker mocht de vice-voorzitter H.E. van Scherpenzeel de eerste cheque in
ontvangst nemen. Consumenten en Jan Linders, namens de wijkraad Molenakker bedankt. Wij zullen het bedrag besteden
binnen de wijk Molenakker om deze nog aantrekkelijker te maken.
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We hadden het graag georganiseerd, verteld een woordvoerder van Buurtvereniging Molenakker-Zuid, die zoals u
weet traditiegetrouw het St. Maartens of te wel het Sinte
Merte feest organiseert. Maar het gebrek aan vrijwilligers
noodzaakt ons tot het maken van keuzes. Helaas zijn twee
bestuursleden dit jaar gestopt. Daardoor zijn we op dit
moment nog maar met twee bestuursleden over en kunnen we helaas niet doen wat we graag zouden willen
doen. We hopen natuurlijk dat dit in toekomst gaat veranderen. Het huidige team blijft zich natuurlijk onveranderd
inzetten voor activiteiten die met het huidige bestuur en
vrijwilligers wel realiseerbaar zijn. Jammer, maar het is
niet anders.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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Sloten Molenakker worden uitgebaggerd

In opdracht van gemeente Weert start aannemer A. Bunnik BV begin november 2016 (week
44 ) met het uitbaggeren van de sloten in de
wijk Molenakker. Het gaat om alle sloten en
waterpartijen in de wijk.

Tijdelijk overlast
Het kan zijn dat de werkzaamheden overlast veroorzaken.
Om de overlast voor bewoners en omgeving te beperken
worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water.

Waarom baggeren?
Het baggerwerk wordt vanaf het water uitgevoerd. Daarbij
wordt de baggerspecie in een onderwaterdepot gespoten.
Dat depot komt tijdelijk in de sloot tussen de Houtzaagmolen
en de Molenakkerdreef. Vanuit dit onderwaterdepot wordt
de baggerspecie overgeslagen in containerauto’s waaruit
geen vloeistof kan lekken. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het overslaan van de baggerspecie gebeurt op de verbindingsweg tussen Houtzaagmolen en Molenakkerdreef.
Deze weg wordt daarvoor, alleen tijdens werktijden, afgesloten. De overlast blijft beperkt omdat het gebied ook
bereikbaar is via de Oude Laarderweg.
Aannemer A. Bunnik BV uit Nieuwerbrug voert de werkzaamheden uit. De aannemer maakt gebruik van speciale
boten die de baggerspecie opzuigen. In het onderwaterdepot gebruikt men een schuifboot en een mobiele graafmachine.

Planning
Afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden wordt
het werk uitgevoerd vanaf eind oktober begin november.
De verwachting is dat dit enkele weken duurt tot uiterlijk
1 december.
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De sloten moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer
van water en moeten voldoende water kunnen bergen. Een
dikke laag slib op de bodem belemmert deze functie. Een
ondiepe sloot kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.
Bagger ontstaat onder andere door gevallen bladeren,
plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden de sloten en
waterpartijen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne
laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof.
Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven. Bij
warm weer kan het water ook gaan stinken. Goede redenen dus voor gemeente Weert om in actie te komen.
Met de baggerwerkzaamheden wordt de oorspronkelijke
bedding zoveel mogelijk hersteld.

Flora en fauna
De gemeente Weert heeft voorafgaand aan de aanbesteding een flora- en faunaonderzoek uit laten voeren en een
ecologisch werkprotocol op laten stellen. Verder houdt de
aannemer zich aan de gedragscode van de Unie van
Waterschappen.
Om de oeverzone langs de sloten te ontzien worden de
baggerwerkzaamheden vanaf het water uitgevoerd.

A c t u e l e
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Binnen een afstand van 0,5 meter uit de oever wordt niet
gebaggerd. De oeverzone biedt de meeste vluchtgelegenheid/schuilmogelijkheid voor bijvoorbeeld kikkers en vissen.
Het slib wordt verzameld in een onderwaterdepot dat wordt
ingericht tussen twee slibschermen. Na plaatsen van de
schermen wordt de vis in het depot afgevangen zodat zich
geen vis meer bevindt tussen de slibschermen. De vissen
worden teruggezet in de sloot.
Door vanuit één locatie (aan de Houtzaagmolen) over te
slaan in de containerauto’s blijven de andere oevers
gespaard van beschadiging door machines. De oevers aan
de Houtzaagmolen worden door de aannemer hersteld.
Veel riet in de sloot wordt verwijderd. Dat geldt niet voor
riet dat tussen de stenen aan de oevers staat.

Meer informatie
Voor informatie over de werkzaamheden tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemer A. Bunnik BV, Aart van Dijk, tel. 06 – 50 63 36 01,
e-mail: Aart.van.Dijk@vandoorngroep.nl. Als u Aart niet
kunt bereiken of als u eerder al vragen hebt, kunt u contact opnemen met de projectleider van de aannemer
Richard Velis, tel. 0348 – 68 84 47, Richard.velis@vandoorngroep.nl. De informatievoorziening zal ook via de
wijkraad Molenakker lopen.
Enkele foto’s van de boten en machines waarmee het werk
wordt uitgevoerd, zijn te vinden op de website van de
gemeente. Zie www.weert.nl/werkzaamhedenmolenakker.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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Sportlessen in het park van
Molenakker hervat

Verregend
wijkfeest 2016

Foto: Wim Alblas
Begin juli van dit jaar werd bekend dat de
gemeente Weert handhavend zou gaan optreden tegen de sportlessen in het park
Molenakker. Het besluit is nu teruggedraaid
nadat er afspraken zijn gemaakt.
De aanleiding voor het verbod op sportlessen bij het
calisthenicspark was aan de ene kant een handhavingsverzoek dat een buurtbewoner bij de gemeente Weert had
ingediend. De bewoner had hinder van het stemgeluid dat
te horen was tijdens de bootcampsessies. Aan de andere
kant stond het structurele en beroepsmatige gebruik van
het park Molenakker.

Nadien ontstond er nogal wat beroering bij de initiatiefnemer AY Sports en andere buurtbewoners. In opdracht van
het college van B&W werd een dwangsom opgelegd indien
de ondernemer zou doorgaan met zijn sportlessen in het
park en dat terwijl de gemeente Weert het bewegen in
openbare ruimtes juist stimuleert.
Nu hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de
gemeente en de initiatiefnemer. Deze gesprekken hebben
hun vruchten afgeworpen want AY Sports mag haar sportlessen hervatten. Wel zijn er extra afspraken gemaakt
waarop wordt toegezien. Zo moet AY Sports ook sportlessen verzorgen op andere locaties, mag ze geen overlast
veroorzaken voor de omwonenden en mag ze geen uitingen of gedragingen richting de verzoeker tot handhaving
verrichten die de privacy schenden.

Alternatief voor de bladkorven
De herfst is weer begonnen. Een seizoen waarin je kan
genieten van de verandering in de natuur en kunt wandelen tussen de mooi gekleurde bomen. Maar het is ook een
seizoen waarin diezelfde mooie bomen hun bladeren verliezen en dat kan voor overlast zorgen. Wist je dat je nu
het bladafval gratis naar de milieustraat kunt brengen?
In vorige jaren kon je het bladafval in de bladkorven doen
die verspreid over de gemeente Weert stonden. Helaas
heeft de gemeente Weert vorig jaar keuzes moeten maken
vanwege grote bezuinigingen. Die keuzes heeft de
gemeenteraad gemaakt tijdens de begrotingsbehandeling
op 1 november 2015. Een onderdeel daarvan is het besluit
om te bezuinigen op het plaatsen van bladkorven.
Daarnaast zag de wijkraad dat de bladkorven ook gebruikt
werden voor allerlei ander afval, tot een bankstel toe. Het
schijnt de mens eigen te zijn om zijn eigen ruiten in te
gooien.
In de voorbereiding op dit besluit heeft de gemeenteraad
opdracht gegeven een onderzoek te doen. Daarbij stond de
vraag centraal of het mogelijk was dat inwoners van Weert
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het bladafval gratis naar de milieustraat zouden kunnen
brengen. En dat blijkt te kunnen. Vanaf dit najaar kun je
het bladafval dus gratis naar de milieustraat brengen. Dit
kost je geen knip van je Weerterlandpas.

Hoe werkt het op de milieustraat?
In het seizoen dat het blad valt, vanaf 1 oktober tot en met
februari, kun je het bladafval naar de milieustraat brengen.
Wil je alleen bladafval brengen? Dan maak je gebruik van
de rechter inrit van de milieustraat. Gebruik de groene
knop op de zuil bij de slagboom en je kan gratis doorrijden. Wil je naast bladafval ook meteen ander afval brengen, zoals snoeiafval, takken, hout, plastic en puin? Dan
maak je net als anders gebruik van de linker inrit van de
milieustraat en gebruik je de Weerterlandpas om toegang
te krijgen. Op de milieustraat kun je het afval gescheiden
weggooien, waaronder dus ook het bladafval.

Het wijkfeest was heel goed georganiseerd, maar helaas
heeft het weer die dag totaal niet meegewerkt. De vaak
heftige regen- en onweersbuien waren die dag bepalend.
De ‘Stichting Wijkraad Molenakker’ kijkt dan ook met
gemengde gevoelens terug op een minder geslaagd en
verregend wijkfeest. Traditioneel waren er weer de wipeout, het springkussen voor de aller kleinsten, de tattoo air
brush en uiteraard de gratis frietjes met snack naar keuze.
Nieuw was dit jaar als eyecatcher de ‘Bungee Trampoline’.
Bestuurslid Ron Schaeken, die verantwoordelijk was voor
de organisatie, had het allemaal weer perfect voor elkaar.
Om 13.00 uur kwamen de eerste wijkbewoners al naar het
park. De echte diehards die we elk jaar mogen verwelkomen, kwamen met picknickplaid en koeltassen om er
samen met hun kroost een gezellige middag van te
maken. Maar zo rond 14.30 uur was het even uit met de
pret. Hevige regen- en onweersbuien zorgden ervoor dat
het park binnen no-time leegliep. Toen zo tegen 16.00 uur
een waterig zonnetje doorbrak, kwamen de wijkbewoners
alsnog even naar het park en genoten van het laatste uur.
Jammer dat het niet de hele middag mooi weer was, maar
het was niet anders.
Namens het bestuur een dankjewel aan Ron Schaeken die
de organisatie in handen had. Uiteraard ook een dankjewel
voor de vrijwilligers, de mensen van de EHBO en voor de
medewerking van de Montessorischool die ook nu weer
hebben gezorgd dat dit feest een succes was. Zonder hen
zou dit feest niet kunnen plaatsvinden.

De milieustraat vind je op de Graafschap Hornelaan 207209 in Weert. Kijk voor de actuele openingstijden en wat
je zoal naar de milieustraat kunt brengen op
www.weert.nl/milieustraat
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Voor als u een oogje in het zeil wilt
houden!
Als specialist op het gebied van Camera-Installatie vinden wij
beveiliging meer dan belangrijk. Een huis, bedrijf of een terrein
zonder camera’s is voor ons als een locatie zonder sloten. Als
specialisten op het gebied van camerabewaking zijn wij vol
passie bezig met het installeren, onderhouden en programmeren van bewakings-camerasystemen.
Of het nu gaat om één of meerdere camera’s, beelden op een
monitor, via internet, op uw iPhone, iPad, Android toestel of op
de computer: wij zorgen voor een perfecte samenstelling,
camera-installatie, onderhoud en ondersteuning.

Camera-installatie is geschikt voor zowel particulieren als
ook zakelijke klanten, overheid en instellingen.
Alles binnen een organisatie op het gebied van camerainstallatie met professionele aanpak en korte lijnen en
vaste aanspreekpunten, dat is Security-Cams en daar zijn
we trots op.

ben geen verkopers, maar adviseurs die kijken naar de
wens, de situatie en de mogelijkheden. Aan de hand van
uw wensen voor beveiliging maken wij een strak plan.

Nieuwsgierig?
Diverse wijkbewoners van de Molenakker gingen u voor en
zijn na de aftersales gesprekken meer dan dik tevreden.

Adviseur op locatie
Persoonlijk advies vinden wij enorm belangrijk, want niet
iedere locatie is het zelfde. Wij komen bij onze klanten
over de vloer en maken daar een persoonlijk
cameraplan met een bijbehorende scherpe prijs. Wij heb-

Bezoek voor meer informatie onze website
www.security-cams.nl
of neem contact op met 06-23752512.

Referendum omvorming Groen
hartelijke dank) hebben wij 165 getekende formulieren mogen
tellen en via het tijdelijke e-mailadres referendum@molenakker.nl nog eens 321 getekende mails.
Op woensdag 13 juli hebben wij, leden van de ‘Stichting
Wijkraad Molenakker’ in samenwerking met de ‘Stichting
Groen’ (die zich ook zorgen maakt over het groenbeleid)
namens de wijk Molenakker 486 getekende formulieren
overhandigd aan wethouder Harrie Litjens.
Het bestuur van de ‘Stichting Wijkraad Molenakker’ heeft
daarnaast een brief met onze zorgen aan zowel het college van
B&W als aan alle fractievoorzitters gestuurd.
Het probleem is niet alleen een probleem van de Molenakker.
Zoals u uit de lokale pers heeft kunnen vernemen, stuit de
omvorming groen in de gehele gemeente op veel verzet.
Collega wijkraden overleggen met de wijkraad Molenakker en
winnen bij ons advies in over de manier waarop wij dit hebben
georganiseerd.

Op dinsdagavond 17 mei presenteerde de gemeente Weert, in
een bomvol zaaltje bij café ‘Beej- Bertje’ op Laar, de nieuwe
plannen met betrekking tot de omvorming van het groen. De
gemeente Weert wilde graag met de wijkbewoners in gesprek
gaan over de aanpassingen in het (onderhoud van het) openbaar groen. De vertegenwoordigers van het ingehuurde
adviesbureau ontvouwden de plannen en pareerden vakkundig
elke lastige vraag. Het idee ontstond dat het al een vooraf
ingekleurd plaatje was, waar de wijkbewoners tijdens de pauze
alleen nog wat op- en aanmerkingen konden geven, die dan
zogezegd meegenomen konden worden. Veel bewoners van de
wijk Molenakker gingen, nadat zij geen of geen goed antwoord
kregen op hun kritische vragen, daarom al gefrustreerd tijdens
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de pauze huiswaarts. Jammer dat de verantwoordelijke wethouder niet aanwezig was om deze vragen te beantwoorden.
Na de presentatie bleven veel wijkbewoners met een kater
achter. “Dit kan toch niet waar zijn wat ze met onze mooie
wijk gaan doen!” Al snel werd er overlegd met de wijkraad en
de vraag was wat zij hierin zouden kunnen betekenen. Na een
ingelaste spoedvergadering is er besloten om een referendum
te houden onder de wijkbewoners. Nou en dat hebben wij
geweten!
Massaal heeft u gereageerd tegen de omvorming van het
groen. In de stembus bij Jan Linders (waarvoor nog onze
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Naar aanleiding van de reactie van de inwoners op de voorgestelde omvormingen van het groen, heeft de gemeente besloten om extra inloopdagen te organiseren. Die werden
gehouden op 19, 20, 21 en 22 september in het stadhuis. Men
kon reageren op de nieuwe aangepaste gepubliceerde concept-plannen (tekeningen) en antwoorden die op de website
staan. Andere, misschien wel betere, mogelijkheden konden
kenbaar gemaakt worden. In een reactie geeft de gemeente
aan dat er tijdens deze informatieavonden veel waardevolle
informatie is opgehaald. Al deze informatie wordt verwerkt in
nieuwe tekeningen.
De wijkraad volgt het gemeentelijk proces nauwlettend en gaat
in de eerstvolgende vergadering dit thema hoog op de agenda
plaatsen. De gemeenteraad zal eind dit jaar een besluit nemen.
Wij houden u, wijkbewoners van de Molenakker, op de hoogte.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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De editie van het
Molenakker Open Poppodium

Wederom was het prima weer op deze 2e
editie van het MOP op 11 september jl. Ons
Molenakker Open Poppodium moet toch wel
het kleinste en fijnste festival van Nederland
zijn. Op zondagmiddag om 13:00 uur stond
alles klaar: 10 jongeren bands, 9 dance acts,
1 afsluitende band, 1 grote tent met het mainstage podium, 2 backstage tenten, 1 dance
podium, 1 koelcontainer, 1 frietkraam, 1 koffie
Tuk-tuk, 1 EHBO-tent en 1 toiletwagen.
En dat allemaal op het pleintje van 800 m2 aan
de Graanmolen. Maar het MOP is wel op spectaculaire wijze vastgelegd door 5 videocamera’s met livestream.

Doelstelling Open Poppodium
Met dit evenement, dat voor iedereen gratis toegankelijk
is, kunnen wij aan talentvolle muzikale jongeren een open
podium bieden. Hiermee krijgen jeugdige muziekbands,
duo’s en solo artiesten uit Weert en omgeving een platform om live voor een publiek op te treden en zo ruimte
voor de ontplooiing van hun talenten. Met name jongeren
(van 10 tot 23 jaar) hebben een prominente plaats in de
programmering. Daarnaast worden met het organiseren
van dit culturele evenement ontmoetingen en onderlinge
contacten tussen de buurtbewoners en met name de
jeugd bevorderd.

Planning, samenwerking en sponsoren
De organisatie geeft aan: “Uiteraard hebben onze ervaringen uit de 1e editie geholpen om weer een prima festival
neer te zetten. Maar toch kost het bijna een jaar aan
voorbereiding, zoals het opstellen van het plan van aanpak
en het bedenken van de communicatiestrategie die met
name gericht is op sociale media om de jongeren te
bereiken en bands te werven. Ook de doorlooptijd van
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benaderen van subsidiënten en fondsen tot de toewijzing
neemt maanden in beslag. In de voorbereiding is er
samengewerkt met Muziekcentrum de Bosuil, het
Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK)
en de Philips van Horne SG. Het Molenakker Open
Poppodium is met name financieel mogelijk gemaakt door
de Gemeente Weert, de Provincie Limburg en het
Samenfonds0495.”

ling en met het publiek toch doorslaggevend en zo won
Scarlet Rose uit Weert de 2e prijs (o.a. een optreden bij
‘All Area’s Meets Pop Nederweert’, een videoclip en een
radio interview). De 3e prijs (o.a. een optreden bij ‘Thank
God It’s Wednesday’ in de Bosuil) was dus voor Robin
Hood uit Someren. Het programma werd zondagavond
afgesloten met een geweldig swingend optreden van de
band The Oaken Towels.

Live optreden met jury beoordeling

Conclusie

Dit jaar bedroeg de duur van de optredens 20 minuten.
Een driehoofdige vakjury beoordeelde de optredens op
diverse aspecten zoals originaliteit, eigen nummers, techniek, zang en interactie tussen de bandleden onderling en
met het publiek. De waardering door het publiek, het
applaus, werd gemeten met een decibelmeter en telde
deels ook mee. Het rapport met de input van de vakjury
hebben de bands na de prijsuitreiking mee naar huis
gekregen.

De doelstelling van het Molenakker Open Poppodium als
cultureel evenement is ruimschoots gehaald, met name de
participatie van jongeren. Aan deze jonge artiesten heeft
de organisatie, Buurtvereniging Molenakker-Zuid, een
platform kunnen geven om live voor een publiek op te
treden en zo ruimte voor de ontplooiing van hun talenten.
Daarnaast heeft het evenement bijgedragen aan het bevorderen van ontmoetingen en onderlinge contacten tussen
buurtbewoners. Het evenement trok veel publiek en iedereen genoot van de muziek, een hapje en een drankje. Het
was daardoor supergezellig. Al met al een bijzonder
geslaagd evenement.

Programma en prijsuitreiking

De line-up van deze 2e editie bestond uit de volgende tien
bands en duo’s: Never Mind, Scary Kids, Ellis & Dennis,
Robin Hood, The Extatic, Elvy & Mariska, Scarlet Rose,
Aenema, Pointless en Baltimore. Dansschool Fresh, bekend
van de TV programma’s ‘So You Think You Can Dance’ en
‘Holland’s Got Talent’, verzorgde tussen de optredens van
de bands op een eigen dance podium een aantal optredens. De 1e prijs (o.a. een optreden bij ‘All Area’s Meets
Pop Nederweert’, een videoclip en een radio interview) is
gewonnen door de band Aenema en werd uitgereikt door
onze voorzitter Marcel Bergmans. Aenema scoorde de
meeste punten en de vakjury vond deze band uit Helmond
technisch de beste. De bands Scarlet Rose en Robin Hood
eindigden met hetzelfde aantal punten, maar de jury vond
bij Scarlet Rose de interactie tussen de bandleden onder-

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

Dankwoord
De organisatie, Buurtvereniging Molenakker-Zuid, wil in de
eerste plaats alle jonge muzikanten bedanken, met name
zij hebben dit evenement wederom tot een groot succes
gemaakt. Tevens dank aan de dansers van dansschool
Fresh die het programma hebben aangevuld met hun
optredens. Ook worden alle vrijwilligers, die veel vrije tijd
in het organiseren en realiseren van het open poppodium
hebben gestoken, bedankt. Daarnaast dank aan alle subsidiënten en sponsoren, zonder hen is een dergelijk gratis
toegankelijk evenement financieel niet haalbaar. Nogmaals
iedereen ontzettend bedankt.

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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Jan Linders: “Nieuwe Formule”

Foto: Wim Alblas
Op woensdag 13 Juli werd aan het
Molenakkerplein in de wijk Molenakker de
splinternieuwe Jan Linders supermarkt
heropend. Met een totale metamorfose geeft
Jan Linders de kans om zijn formule vele
malen beter tot zijn recht te laten komen. De
wijkbewoners waren dan ook in grote getale
aanwezig en erg benieuwd naar ‘hun’ nieuwe
supermarkt. De eerste reacties waren meer
dan positief: “Ik kom altijd al bij Jan Linders,
maar wat een ruimte en wat is het mooi
ingericht. En ook het parkeren is nu veel beter
geregeld!”

Onze Trots verse maaltijden, op basis van recepten van
traiteurskwaliteit.
Tijdens de ‘sneak preview’ (de dag voor de opening)
waarvoor het bestuur van de ‘Stichting Wijkraad
Molenakker’ was uitgenodigd, vertelde een dolenthousiaste
filiaalmanager David Hovestad over een wereld van verschil
ten opzichte van de vorige winkel. Wat een weelde! Als
Beste Verssupermarkt van Nederland kan Jan Linders zijn
klanten nu een royaal versplein aanbieden waar bijvoorbeeld vleeswaren en kaas vers worden afgesneden. Ook
beschikt de nieuwe supermarkt over een servicebalie en
een gezellige koffiehoek.

Stichting Wijkraad Molenakker
Stichting Wijkraad Molenakker die door Jan Linders wordt
ondersteund, was ook van de partij. Met diverse projecten
zetten zij zich, zoals u wel weet, in voor onze mooie wijk.
Bestuurslid Thom Creemers met zijn crew gaf hierover de
nodige informatie voor wie geïnteresseerd was en deelde
en passant ook nog de koffie en de vlaai uit om alle toegestroomde klanten een extra smakelijk welkom te heten.
De wijkraad dankt Jan Linders nogmaals voor de samenwerking en wenst alle medewerkers veel succes met hun
nieuwe formule.

Nieuwe formule
Uitgangspunt van de nieuwe Jan Linders formule is het
bourgondische zuiden. “Vooral in een échte Limburgse wijk
als Molenakker is dat belangrijk. Klanten moeten zich hier
thuis voelen en geïnspireerd worden. Op iedere afdeling
vind je producten uit eigen streek of volgens streekrecept:
groente en fruit uit de regio, vlees van Limousin runderen,
die grazen in onze natuurgebieden én de nieuwe lijn Onze
Trots koffiebonen. Deze worden gebrand in het Limburgse
Ittervoort,” beargumenteert filiaalmanager David Hovestad

Nieuw voor Molenakker:
de keuken van Jan Linders
De bourgondische inslag ervaar je sterk in de nieuwe
‘Keuken van Jan Linders’. Hier worden dagverse producten
aangeboden. Broodjes en pizza’s worden vers belegd. En
wat te denken van de vers geperste sinaasappelsap? Naast
verse salades en sushi, vind je hier een nieuw assortiment
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Foto: Wim Alblas

A c t u e l e
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Top tafeltennistalent uit Molenakker.
met de andere geselecteerde kinderen. Ik maak deel uit
van een groep van zeven kinderen. Ook word ik regelmatig
opgeroepen voor het spelen van toernooien en voor stages
in het buitenland. Zo was ik al in Zweden, Portugal, Spanje
en Oostenrijk. Maar het leukste tot nu toe was toch wel
dat ik Nederland mocht vertegenwoordigen op de Jeugd
Europese Kampioenschappen in Zagreb (Kroatië). Op deze
buitenlandse reizen word ik vaak vergezeld door bondscoach Mirjam Hooman-Kloppenburg. Al met al reis ik zo’n
15.000 km per jaar.

Behaalde resultaten?
Ik ben meerdere keren Nederlands kampioen geworden in
mijn leeftijdscategorie. En meerdere keren ben ik eerste
geworden op een ranglijst toernooi. Ook in het buitenland
heb ik goede resultaten behaald.

Hoe combineer je sport en school?
Even voorstellen: Mijn naam is Karlijn van
Lierop, ik ben 14 jaar oud en mijn sport/hobby
is tafeltennis.

Waarom tafeltennis?
Nou, mijn vader en opa waren al jaren lid van tafeltennisvereniging Megacles in Weert en zo leerde ik het
spelletje. Mijn opa is trouwens nog voorzitter geweest van
TTV Megacles. Ik heb nog even op dance ballet gezeten,
want ik moest nog even wachten tot ik boven de tafel zou
uitgroeien. Met 6 jaar was het dan zover en kon ik eindelijk met tafeltennissen beginnen.

Bij welke vereniging speel je?
Nadat ik jaren bij Megacles getraind en gespeeld heb,
speel ik sinds vorig jaar bij Westa. Dit is de tafeltennisvereniging van Wessem. Hier speel ik zowel in de jeugd- als
seniorencompetitie. Bij de jeugd speel ik op het hoogste

niveau (landelijk A) en bij de senioren speel ik in de
eredivisie dames.
De wedstrijden en toernooien vinden meestal in de weekenden plaats.

Hoeveel train je per week?
Ik ben begonnen met één keer trainen in de week. Dat
werd al snel tweemaal, etc. Momenteel ligt mijn trainingsintensiteit op 15 uur per week bij Westa en daar train ik
onder begeleiding van een Chinese trainster. Daarbij train
ik om de drie weken, te weten vanaf vrijdagmiddag tot en
met zondagavond, op nationaal sportcentrum Papendal in
Arnhem.

Ik zit momenteel op Het College (3 atheneum) en ben een
LOOT leerling (Stichting LOOT is de landelijke organisatie
die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in
ons land). Dit betekent dat de school mij kan ondersteunen in de combinatie school en sport. Zo heb ik bijvoorbeeld vrijstelling voor bepaalde vakken en in die tijd mag
ik dan huiswerk maken op school. Ook mag ik eerder naar
huis als ik op vrijdag naar Papendal ga. Als deze opgaande lijn zich zo doorzet, dan train ik volgend jaar definitief
op Papendal. Vandaar dat ik dan met mijn 15 jaar in
Arnhem naar school zal gaan en er zal gaan wonen.

Toekomst en ambitie?

Het vervolgtraject?

Ik wil de school afsluiten met een diploma. Daarbij wil ik
graag de top van het tafeltennissen bereiken. Mijn droom
is dan ook dat ik ooit aan de Olympische Spelen mag
deelnemen.

Ik zit nu in het RTC (Regionaal Trainings Centrum) – topprogramma van de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond).
Dit houdt in dat ik driewekelijks een weekend mag trainen

Nou Karlijn, de ‘Stichting Wijkraad Molenakker’ wenst jou
dan ook veel succes.

Reminder Molenakker 25 jaar
Wij willen graag foto’s, ook van voor de tijd dat het
Molenakker was en van tijdens de bebouwing, verhalen
over de wijk, anekdotes en andere informatie zoals bouwtekeningen enz. ontvangen. De wijkraad zal dan een
digitaal archief aanleggen dat voor iedereen toegankelijk
is. Eventueel, 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 in als het
maar betrekking heeft op Molenakker toen, nu of later.
De wijkraad heeft in de vergadering van
februari besloten dat zij 2016, het jaar van 25
jaar Molenakker, een bijzonder tintje willen
geven. In het aprilnummer van de wijkkrant
zijn wij hier verder op ingegaan. Even ter herinnering: de wijkraad wil graag een digitaal
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archief openen waarin de bewoners en de
oud-bewoners, via een digitaal dossier, een
kijkje kunnen nemen in de wijk Molenakker
van vroeger en nu. Om het in een spreuk weer
te geven: “De geschiedenis bepaalt de toekomst.”

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

Dus stuur uw herinneringen, foto’s of andere informatie
naar de wijkraad Molenakker, wijkraad@molenakker.nl
Of via het contactformulier van de website
www.molenakker.nl tabje contactformulier

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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Snoeien: leren we het dan nooit?
In recente overleggen met de gemeente Weert hebben we
deze erop gewezen dat dit jaar al begin augustus begonnen is met het snoeien van de platanen en knotbomen. Dit
is slecht voor de bomen, omdat de bomen dan maar een
paar maanden gebruik kunnen maken van de bladeren om
suikers voor de groei aan te maken. Na het snoeien zijn
de bladeren verdwenen en zijn de meeste knotbomen niet
in staat om te groeien. Alle energie gaat zitten in het
overleven.

Snoeien is meer dan enkel het binnen de perken houden
van een plant of boom. Sterker nog: met dit doel voor
ogen is de kans dat de plant het niet overleeft erg groot.
De wijkraad krijgt wederom veel klachten over het snoeien
van de bomen en met name de platanen en knotbomen.

Dit jaar is men voor het tweede jaar op rij al in augustus
begonnen met het snoeien van de bomen in onze wijk,
terwijl daarvoor midden in de zomer geen enkele noodzaak bestaat.

Ondanks de diverse toezeggingen doet de gemeente toch
weer waar ze zelf zin in heeft. Bij navraag adviseert de
Bomenstichting om 1 maal per 5 jaar deze bomen te
knotten in de herfst. Met de gemeente hebben we jaren
geleden al afgesproken om dit om de 3 jaar te doen,
echter dit gebeurt niet. Vanuit de gemeente is inmiddels
hierop gereageerd en vanaf nu zal het snoeien plaatsvinden in samenwerking met de Bomenstichting en zal er
gebruik worden gemaakt van diens expertise. De wijkraad
blijft positief en geeft dit signaal een kans, echter zal het
proces ook kritisch blijven volgen, want het gevoel geeft
aan: hebben wij het hier over de zoveelste toezegging of
gaat er nu echt wat gebeuren?

Nieuwe kleedlokalen s.v. Laar

De grootste vereniging van Weert ligt in onze
wijk, s.v. Laar!

gers. Vanuit die gezonde basis komen de sportieve successen vanzelf.

Aan de rand van onze mooie wijk ligt sportpark
Laarderveld, de thuisbasis van voetbalvereniging s.v. Laar.
Het is een bloeiende vereniging met meer dan 600 leden,
verdeeld over veel verschillende teams: mini’s, pupillen,
junioren, senioren en dames. Gesteund door enthousiaste
supporters en vrijwilligers verdedigen zij elk weekend met
trots de oranjezwarte clubkleuren. Maar voor s.v. Laar
draait voetbal niet alleen om winnen. Het is op de eerste
plaats een feest, georganiseerd door spelers en vrijwilli-

Onlangs heeft onze club, na jaren van tegenslag, haar
nieuwe kleedlokalen in gebruik genomen. Nieuwbouw die
dankzij de handen van vele vrijwilligers tot stand is gekomen. We zijn er trots op dat veel mensen onze club op
handen dragen. Echter…. we komen nog altijd vele
handen te kort. Het onderhoud van het complex, de organisatie van de wedstrijden, het werk in de diverse commissies vraagt veel tijd, maar is tegelijkertijd een dankbare en
sociale bezigheid. Gezelligheid staat immers hoog in het
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vaandel bij s.v. Laar! Heeft u als bewoner van onze wijk
nog tijd over, zoekt u gezelligheid en een zinvolle tijdsbesteding? U bent van harte welkom als vrijwilliger bij onze
club, ook al heeft u geen verstand van voetbal!
Ook willen wij alle wijkbewoners uitnodigen om eens een
kijkje te komen nemen op ons sportpark. Kom langs en
geniet van de gemoedelijke en gezellige sfeer. Onze kantine is op donderdagvond en in het weekend geopend.
Kijk voor meer informatie op onze internetsite
www.svlaar.nl.

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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Straatspeeldag zorgt weer
voor veel speelplezier

Woensdagmiddag 13 juni was het weer feest voor de
kinderen. De jaarlijkse Nationale Straatspeeldag werd
gevierd, ook in onze wijk Molenakker. Er vonden diverse
activiteiten plaats. Het belangrijkste punt is dat kinderen
deze middag veilig kunnen spelen, zonder dat ze daarbij
worden gehinderd door het verkeer.
Ruim tweehonderd kinderen kwamen die woensdagmiddag af op de Buitenspeeldag. “Dit is geweldig om te zien.”
Balspelletjes, blikgooien, stokvangen, hindernisbaan en
springkussen etc. En ook dit jaar ontbraken de chips en
limonade niet. Het was allemaal mogelijk in en rondom het
plantsoen op de Wiekendreef.
“De bedoeling van deze dag is om kinderen achter de
spelcomputers en televisies vandaan te halen en ze acti-
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viteiten te laten doen hier op het grasveldje,” zegt Helmert
van Scherpenzeel, die deze dag namens de wijkraad
Molenakker de organisatie strak in handen had. “Want
helaas is het nog steeds zo dat er nog veel te weinig
buiten wordt gespeeld.”

De wijkraad Molenakker zal in haar vergaderingen besluiten of zij in 2017 medewerking aan de Straatspeeldag zal
verlenen. De subsidieverordening en de besprekingen over
het besteden van beschikbaar gestelde gelden, zijn vooralsnog geen garantie dat er ook in 2017 een Straatspeeldag
zal plaatsvinden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

De kinderen op het speelveld willen daar niets van weten.
“Ik vind buiten spelen veel leuker dan achter een spelcomputer zitten,” zegt één van hen. “Dit is ook gezonder en je
leert nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen,” roept
een ander.
Namens het bestuur van de ‘Stichting Wijkraad Molenakker’
willen wij de bewoners die stroom en water geleverd hebben, de vrijwilligers en degenen die op een andere manier
hun bijdrage hebben geleverd, hartelijk danken.

A c t u e l e
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www.cafetaria-molenakker.nl

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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Jouw hulp kan elk moment nodig zijn!
Elk jaar krijgen zo’n 16.000 mensen in
Nederland een circulatiestilstand, ook wel
hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers
worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dit
betekent ongeveer 200 reanimaties per week.
De meeste reanimaties gebeuren thuis.
Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer
Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances
naar het slachtoffer. De grootste kans op
overleven biedt echter de burgerhulpverlener
met AED!: Dat bent U!

Bij gebruik van de app van Hartslag Nu wordt aan de hand
van de locatie van de burgerhulpverlener automatisch
bepaald of hij of zij wordt gealarmeerd. Dat gebeurt alleen
wanneer iemand daadwerkelijk binnen zes minuten bij een
slachtoffer kan zijn. De slimme app houdt daarbij rekening
met lokale infrastructuur als wegen, spoorwegen, waterwegen en bruggen.

Iemand krijgt een hartstilstand!

Oproep en instructies

Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen
met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en
reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een
schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe
sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en
mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen en het hart op gang gehouden
wordt.

De burgerhulpverlener die is ingeschreven in het systeem
van Hartslag Nu, krijgt bij een oproep een bericht op de
mobiele telefoon met instructies. De instructies kunnen
zijn: ‘ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie op’,
of: ‘haal direct een AED’ met daarbij de plaats van de AED
(eventueel de code van het slot van de kast) en het adres
van het slachtoffer.

Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig
om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de
overlevingskans daalt met 5 - 10%. Reanimatie moet
daarom binnen 6 minuten gestart zijn, iedere seconde telt.
Uw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van
een schok met de AED zijn dus van levensbelang.
Maar wie reanimeert als het erop aan komt? En wie haalt
en bedient de AED? En hoe werkt dat?

Alarmering van burgerhulpverleners...
Om de vrijwillige hulpverleners te alarmeren is door een
groot aantal ambulancediensten samen een systeem ontwikkeld: Hartslag Nu. Hartslag Nu is gekoppeld aan het
systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een (mogelijke) reanimatie worden niet alleen
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Ben je niet opgeleid maar wilt wel
opgeleid worden of ben je ooit
opgeleid maar bezit je geen geldig
certificaat meer?
•	Voor de wijk Molenakker kunt u zich opgeven voor de
cursus Reanimatie en AED bediener.
•	
De cursus duurt 2,5 uur en wordt gegeven door
bevoegd instructeur
•	De groepsgrootte is maximaal 10 personen en vooral
praktijkgericht.
•	kosten € 10,00 p.p
opgaven via email: harrievdvelde@me.com.
• Je ontvang dan de mogelijke cursusdata.   
•	Elk jaar vindt er een herhalingsles plaats,
kosten € 10,00

Reanimeren...redt levens
Jij kunt het verschil maken! Meld je aan als burgerhulpverlener. Aanmelden is heel eenvoudig! Het kan via de
website van Hartslagnu.NL Druk op de knop ‘aanmelden’
en volg de instructies. Bij de aanmelding kun je ook
aangeven op welke tijdstippen je beschikbaar wilt zijn en
of je bereikbaar bent op je woon- en/of werkadres. Binnen
5-7 werkdagen ontvang je dan een e-mail met daarin jouw
gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je toegang hebt
tot jouw eigen account op de website van Nu.

Zo word je burgerhulpverlener
• Je bent in het bezit van een geldig reanimatiecertificaat,
een EHBO-diploma of een certificaat van bedrijfshulpverlener. Hulpverleners uit de zorg, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en dergelijke, kunnen zich
ook aanmelden.
•	Je bent opgeleid volgens de (recente) richtlijnen van
de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

A c t u e l e
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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

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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Theaterboerderij Boeket
Programma oktober 2016

Wie is wie?
Bestuur Wijkraad Molenakker

vrijdag 14 oktober 2016
VENTO DO NORTE
Vento do Norte is een unieke groep jonge saxofonisten die een moderne visie op
kamermuziek combineren met unieke interpretaties.
Luisteren naar deze muzikale groep is een adembenemende ervaring. Sinds haar
oprichting hebben ze op diverse podia en festivals in Portugal en vele andere landen.
Als regelmatig van samenstelling wisselende groep wonnen zij de ene prijs na de
andere.
Op 14 oktober komt Vento do Norte, onder leiding van de oprichter Henk van Twillert die
o.a. met Jaap van Zweden, Marko Bakker, Daniel Weyenberg en vele grote namen op
het podium stond en in diverse landen in de wereld doceert, naar Boerderij Boeket toe.
Ze spelen van klassiek tot modern. Het ene moment hoort u Schubert's Der Tot und das
Mädchen en even later onvervalst Charlie Brown's I feel Good. Met hun eigen uniek
geluid laten ze een onuitwisbare indruk achter.
Aanvang: 20.30 uur
Entree € 15

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

zaterdag 15 oktober 2016
VROUW HOLLAND
Vrouw Holland, een cabaretgezelschap bestaande uit drie vrouwen, Gabrielle
Glasbeek, Marieke Klooster en Karin Noeken brengen meerstemmig cabaret met
eigenzinnige en onzinnige teksten op muziek uit allerlei genres, vermengd met absurde
theatrale humor.
En met succes, bijna overal volle zalen. Met tomeloze energie en schaamteloze zelfspot
laten zij muzikale hoogstandjes zien met hun vaste pianist Reinout Douma.
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 10
zondag 16 oktober 2016
VINCENT BIJLO cabaretier
Het nieuwe nu 2.0.
Vincent Bijlo heeft een ukelele met wifi, een zelfrijdende auto en een robot (die, wat hij
ook tegen haar zegt, nooit kwaad wordt). Welkom in Het Nieuwe Nu, die goeie nieuwe
tijd. Toch ruikt zo’n robot niet lekker en ze heeft geen warme soft ware. Techniek is leuk,
maar vaar er nooit blind op, want dan zie je de mens niet meer.
Kom kijken en luisteren naar Vincents bespiegelingen over de tijd waarin wij leven, en
ontdek dat u het opvallend vaak met hem eens zult zijn!
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 12,50

Helmert van Scherpenzeel (bestuurslid veiligheid)
Achtkantmolen 49, 6003CN Weert
h.e.van.scherpenzeel@home.nl
Thom Cremers (Bestuurslid Sport, Spel en Beweging)
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert
E-mail: thomcremers@hotmail.com
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

vrijdag 21 oktober 2016

Stichting Buurtactiviteiten Houtzaagmolen
Voorzitter: Peter Bernsen
Oude Laarderweg 24, 6003 ME Weert. Tel: 545673
Email: houtzaagmolen@gmail.com

SEAN TAYLOR
Sean Taylor is een groot talent. Hij is een meer dan uitstekend muzikant en
Bijschrift
bij foto of afbeelding
componist, en als tekstschrijver/dichter hoort hij tot de absolute
top.
Typerend als je naar Sean Taylor luistert zijn het fluisterende stemgeluid en de
muziek, die duidelijk door zowel folk als blues is beïnvloed. Maar vergeet niet dat
Sean vooral een tekstschrijver en dichter is, die zijn ogen goed de kost geeft en
vertelt over wat hij ziet en meemaakt. Hieruit zijn op zijn vorige albums al prachtige
liefdesliedjes, maar ook stevig maatschappijkritische songs ontstaan.

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

Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 10

Buurtvereniging Standaardmolen
Contactpersoon: Thom Cremers
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert
E-mail: thomcremers@hotmail.com

zaterdag 22 oktober 2016
RAPAILLE
Pakkende liedjes, teksten met dubbele bodems, opzwepende melodieën en
schurende stemmen...Rapaille flikkert het op een charmante en goed doordachte
manier op het podium.
Deze Delftse oproerkraaiers halen inspiratie uit het niet zo alledaagse leven en
blazen het Nederlandse lied nieuw leven in. Mond op mond beademing wat hen
betreft. Met groot respect en waardering voor vorige generaties liedschrijvers,
theatermakers en kunstenaars (o.a. Bram Vermeulen, De Bende van Vier, Doe Maar,
Herman van Veen) laat Rapaille de woorden van hun generatie spreken.
Op de planken is er naast de vier vaste leden van Rapaille altijd ruimte voor
vrienden muzikanten, schrijvers en kunstenaars. Zo wordt de liefde voor muziek en
het enthousiasme steeds weer groter!
Noem het kleinkunst, muziektheater, nederpop, sing and songwriter........wat u maar
wilt. Zij noemen het: Fucking Vrijheid!
Waarschuwing! Dit collectief bezorgt u een overdaad aan enthousiasme.

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

Aanvang : 20:30
Entree: 10 euro

Redactieadres:
Interim hoofdredactie
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert

zondag 23 oktober 2016

Email adres:
wijkraad@molenakker.nI

MATROESJKA
Eeuwig vlees
Jihad-sletjes. Botox-bejaarden. Doorgesnoven goochelaars. Verontrustende
datingshows. In ‘Eeuwig Vlees’ speelt Matroesjka alsof hun leven ervan afhangt.
Wat kun je anders? Het is tenslotte eten of gegeten worden. Met rauwe humor,
schrijnende sketches en sappige technobeats draait Matroesjka alles en iedereen
door de gehaktmolen. Hun personages zetten je wereld op z’n kop en hun
spatzuivere zang brengt je gegarandeerd in hemelse sferen. ‘Eeuwig Vlees’ is een
bloedstollende voorstelling die botten kraakt, harten smelt maar bovenal onsterfelijk
grappig is. Matroesjka is klaar voor de slacht. Matroesjka (Lisa Loeb en Janneke
Rinzema) is hét technocabaretduo van Nederland.

Website adres:
www.molenakker.nI

Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 12,50

Adres: Rosselsweg 3, 6031PV Nederweert
Telefoon: 06-48836902
Email: j.levels3@kpnplanet.nl
Website:www.theaterboerderijboeket.nl

W o n e n

12

m e t

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

