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N I E U W S K R A N T MOLENAKKER
Het is weer lente en de wijkraad komt met de eerste krant van 2017, inderdaad met nadruk op
de eerste krant van 2017. In dit jaar zal de wijkraad namelijk maar twee kranten uitbrengen,
rond de Pasen en voor de Kerst. Het kerstnummer wordt dan een jaaroverzicht van hetgeen er
in de wijk gebeurd is. De wijkraad Molenakker heeft hiertoe besloten omdat een aantal financiële middelen in 2017 niet meer beschikbaar is. Wij krijgen subsidie van de gemeente en
moeten deze gelden zo goed mogelijk inzetten. Het duurste product dat de wijkraad heeft is de
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wijkkrant. Het is wel de mooiste wijkkrant van Weert (vinden wij als chauvinistische Molenakker
bewoners ), maar de kwaliteit, de opzet en het drukwerk slaan een groot gat in onze begroting.
In 2017 heeft de gemeente ook het subsidiestelsel gewijzigd. De wijk- en dorpsraden kunnen nu niet meer alleen
aanspraak maken op de subsidiegelden om projecten te organiseren. Burgerparticipatie is het nieuwe toverwoord. De
burger moet zelf iets willen en er moeite voor doen. Heeft hij/zij een goed idee, dan zoekt die er medestanders bij en
kan zelfstandig buiten de wijkraad om een voorstel indienen bij het SamenFonds 0495. Dit fonds is ondergebracht bij
Punt Welzijn en die beoordeelt het initiatief.
Zijn de wijk- en dorpsraden nu overbodig? Nee, ik zou zelfs zeggen helaas is de wijkraad niet overbodig. De wijkraad
Molenakker heeft in de afsluitende vergadering van 2016 besloten dat zij het beleid van de burgerparticipatie uitdraagt
en niet meer de evenementen zal organiseren. Dat houdt in dat de wijkraad geen aanspraak maakt op financiën, zodat
deze ter beschikking blijven van burgerinitiatieven. Of de burgers van Molenakker dit oppakken, weten wij niet, maar de
wijkraad zal meer als intermediair dan als organisator functioneren. Daarnaast blijft de wijkraad Molenakker de oren
en ogen van de wijk. Wij zullen uw meldingen, uw zienswijzen, uw vragen blijven behartigen en binnen het door ons
opgebouwde netwerk blijven uitzetten. De wijkraad Molenakker werkt daarnaast nauw samen met de overige wijk- en
dorpsraden, zodat wij ook naar de gemeente Weert en de verantwoordelijke wethouder toe beargumenteerd verweer
kunnen hebben inzake beleid dat niet past. Als voorbeeld noemen we het in 2016 opgezette groenbeleid dat inhield
meer gras en minder bosschage, bomen en struiken omdat het goedkoper was. Hiertegen hebben wij als wijkraad
Molenakker middels een referendum verzet gepleegd, hetgeen mede heeft bijgedragen tot herziening van het gehele
beleid.
Dus wordt 2017 een jaar van op onze lauweren zitten? Nee, wij gaan er volop tegenaan: wij volgen de wijk, zien en
horen wat er gebeurt, hebben preventief overleg met de wijkagent, de gemeente en Punt Welzijn. We houden ons netwerk
in de lucht en zorgen voor contacten met onder andere Wonen Limburg. Wij signaleren misstanden, verzoeken deze op
te lossen en wij blijven achter ons doel staan: “Houd Molenakker Mooi”!
Gezamenlijk met u als bewoners van de wijk Molenakker gaan wij van 2017 een mooi jaar maken.
De voorzitter

Afschaffen
leefbaarheidsagenda
De gemeente Weert heeft besloten dat de Leefbaarheidsagenda
met ingang 2017 vervalt. De leefbaarheidsagenda was een
subsidie waarin de gemeente Weert en Wonen Limburg beiden
een financiële bijdrage deden. Deze gelden werden vervolgens
ter beschikking gesteld aan de gezamenlijke Wijk- &
Dorpsraden. De wijkraad Molenakker heeft deze gelden jaarlijks aangevraagd om hiervoor de straatspeeldag, het jeugdboerenbal, het Sint Maartensfeest en het wijkfeest te kunnen
organiseren.

Met ingang van 2017 wordt dit niet meer door de wijkraad
Molenakker gedaan. De gemeente heeft aangegeven dat
burgerparticipatie belangrijk is. De wijkraad is een belangrijk onderdeel in een wijk, maar de burgers moeten zelf
initiatief tonen om zaken binnen hun gemeenschap geregeld te krijgen. De burgers moeten dus zelf een voorstel
indienen en met elkaar de organisatie van de hiervoor
genoemde evenementen oppakken. De wijkraad Molenakker
zal dus in 2017 GEEN wijkfeest, straatspeeldag enz.
organiseren. Wel wil de wijkraad burgerinitiatieven begeleiden om zo de burgers de weg te wijzen.

Van de redactie
Wellicht had u al gemerkt dat er in 2016 een wijkkrant
minder is uitgebracht. Bezuinigingen vanuit de gemeente
op de budgetten hebben ons helaas doen besluiten om
maar met twee uitgaves per jaar te komen. De redactie
van de wijkkrant doet elk jaar veel moeite om de actuele
verhalen van de wijk Molenakker te vertellen. Wij willen
onze mening delen met de bewoners en hen voorzien van
informatie die voor de bewoners van Molenakker relevant
is. Juist de goed gelezen wijkkrant zorgt ervoor dat informatie bij de bewoners komt. Helaas heeft het bestuur de
redactie van de wijkkrant moeten mededelen dat zij
bezuinigingen moet doorvoeren. Die slaan ook op de wijkkrant omdat deze volgens het bestuur de zwaarste uitgave post van de begroting is. Het inmiddels traditionele
jeugdboerenbal, de buitenspeeldag en het wijkfeest zijn
hiermede dan ook beëindigd. Jammer, want het waren
toch die momenten dat de wijkbewoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact kwamen. Enfin,
laat ik uw goede humeur niet verzieken.
Maar kom, het is weer zomertijd, alhoewel de lente nog
maar net begonnen is. Terwijl ik dit schrijf hebben de
weermannen van L1 Thijs Zeelen en Leon Rademakers mij
weer heel blij gemaakt met een weekje hogere temperaturen in het vooruitzicht. Ook weer de tijd van lange
avonden, veel buiten zijn en vooral genieten! De wijk
verandert in 50 tinten groen met felle scheuten zonlicht.
Hollandse luchten met stapelwolken en lekker weer om er
eens op uit te trekken. De wind door je haren en frisse
lucht snuiven. Ja, we hebben er weer zo naar uitgekeken
en eindelijk daar is ie dan de zon. De ultieme manier om
even je hoofd leeg te maken oftewel geestelijk douchen,
zoals laatst iemand tegen mij zei. Eigenlijk zijn deze
jaargetijdes goed voor alles. Veel vitamientjes opdoen en
wat mij betreft de beste remedie tegen chagrijn, hoofdpijn
of een zwaar gemoed.
Kortom, met een compleet schone lei het voorjaar en de
zomer in. Laten we verder allemaal een beetje rekening
met elkaar houden, dan wordt het vast weer een mooie
zomer. Maar eerst lekker eieren zoeken. Fijne paasdagen.

Indien u een voorstel heeft, kunt u via het SamenFonds
0495 een aanvraagformulier opvragen en indienen om
subsidie te krijgen.
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De Standaardmolen heeft een
“eigen” lavendeltuintje

Onlangs heeft de Gemeente Weert aan PrioVerve opdracht
gegeven om de groenvoorziening aan de Standaardmolen
om te toveren tot een lavendeltuintje. Voorheen was dit
een tuintje waarin bodembedekkers (klimplanten) en
kleine roze roosjes de grond bedekten. Deze groenvoorziening was inmiddels 25 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe.
Tijdens de voorlichtingsmiddagen- en avonden werd geopperd dat er een mogelijkheid bestaat om een tuintje c.q.
groenvoorziening in “eigen” beheer te onderhouden. Thom
Cremers, bestuurslid van de “Stichting Wijkraad
Molenakker” en tevens een van de bewoners van de
Standaardmolen, zag hier wel wat in en informeerde bij de
Gemeente naar de voorwaarden en eisen.

Na een kort gesprek met Desiree Sartorius en Harry
Zwinselman was het snel beklonken: als er een enthousiaste groep bewoners bereid is dit tuintje in eigen onderhoud te nemen, is de Gemeente Weert bereid hierin mee
te gaan.
Na een kleine rondgang meldden zich spontaan zes
bewoners aan, die bereid waren hieraan mee te werken.
Dit was voor de Gemeente het sein om de aanwezige
groenbeplanting te verwijderen en 248 stuks Lavendel (in
de kleuren blauw en wit) te planten.
Eén van de voorwaarden is dat het onkruidvrij gehouden
dient te worden en als de tijd daar is de planten te
snoeien en het snoeisel te verwijderen. Het contractje is

inmiddels ondertekend en het onderhoud gaat per 1 mei
over op de bewoners.
Het aangrenzende speeltuintje met 2 houten zitbanken en
het grasveldje is al jaren in onderhoud genomen door een
bewoner van de Standaardmolen.
Mocht u informatie willen hebben omtrent de procedure,
neem dan contact op met bestuurslid Thom Cremers van
de “Stichting Wijkraad Molenakker”: mobiel nummer
06-30792347
Het Bestuur van de Stichting Wijkraad Molenakker
wenst de bewoners veel succes met “hun” tuintje.

Toon Toppers 2017 van start
Achtendertig Toons Toppers 2017 zijn gestart met de training.
Zij gaan dit jaar de uitdaging aan om de Mont Ventoux te
bedwingen. Ieder met zijn eigen doel en motivatie. Sommigen
in het kader van hun eigen herstel, sommigen voor een
nabestaande en anderen omdat ze zich gewoon willen inzetten voor het goede doel. De hele groep traint, onder leiding
van het begeleidingsteam van het Toon Hermans Huis Weert
e.o., een half jaar intensief om op donderdag 31 augustus en
vrijdag 1 september de magische berg van de wind op te
gaan en de top te halen. Te voet of op de fiets. De deelnemers
komen grotendeels uit de regio.
Onder hen Jan Willem van Gog die op donderdag in de rolstoel samen met zijn dochters naar de top gaat en op vrijdag
diezelfde top zelf per hand bike wil beklimmen!
Ook dit jaar doet er een groep betrokken scholieren van de
middelbare scholen in Weert mee.
Niet alleen de training is begonnen, ook de sponsorwerving is
van start gegaan.
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Steun de Toons Toppers 2017 op weg naar de top. Wilt u
meer weten over de Toons Toppers 2017 kijk dan op de
website http://www.grootverzettegenkanker.nl/toonstoppers. Een gedeelte (40%) van de sponsorgelden komt ten
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goede aan het Toon Hermans Huis in Weert. Het grootste
deel wordt besteed aan onderzoeken om de ziekte kanker
te bestrijden.
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Wijkbewoners zijn parkeeroverlast
Oude Hushoverweg beu!

Met de komst van het callcentrum Enexis
heeft de Oude Hushoverweg te kampen met
parkeeroverlast. Het is de wijkraad niet ontgaan dat de medewerkers van het callcentrum
hun voertuigen in het groen parkeren. Soms
wel twee rijen dik. Dit leidt tot veel klachten
van de bewoners.

er s’ avonds en in het weekend niet zijn, blijft een totaal
kapot gereden berm achter. Gewoon geen gezicht. Na
contact met de wijkagent blijkt dat daar ter plaatse geen
eenduidige regelgeving is, zodat verbaliseren niet mogelijk
is. De mogelijkheid om op te treden tegen dubbel parkeren
is wel aanwezig, maar de parkeerders blijven halsstarrig in
hun parkeergedrag.”

Tijdens een interview stelde een bewoner van de Oude
Hushoverweg: “Men parkeert de auto bij plaatsgebrek
maar in de berm. Vanaf de hoek bij de Noordkade naar de
rotonde tot aan de bocht naar de Molenakkerdreef staat
het vol. Ook worden de auto’s vaak asociaal geparkeerd,
half op de weg, half in de berm. Ook het dubbel geparkeerd staan is schering en inslag. Zelf hebben wij gemerkt
dat, mede door het asociale parkeergedrag, de doorstroming van het verkeer (in de meeste gevallen is er maar
een rijstrook beschikbaar i.v.m. het dubbel parkeren)
bemoeilijkt wordt. Als de werknemers van het callcentrum

In overleg met de wijkraad en de wijkagent is de gemeente verzocht de situatie aan te passen. Jos Geerts, de
wijkagent, heeft een adviesrapport gemaakt voor de
beleidsverantwoordelijke persoon van de gemeente. De
gemeente is wegbeheerder, zij moet voor een verkeerstechnische deugdelijke inrichting zorgen. Indien deze duidelijkheid er is, kan door de politie en/of de boa’s worden
gehandhaafd. Indien het advies wordt overgenomen, betekent dit dat er op de bewuste plek een parkeerverbod gaat
komen zodat handhaven mogelijk is. Voor de omwonenden
komt er dan een vergunning tot parkeren. Indien gehandhaafd wordt, is het voor anderen niet aantrekkelijk om daar
te parkeren. Het probleem op de Oude Hushoverweg is dan
opgelost, maar de medewerkers van het callcentrum zullen
dan vermoedelijk elders in de wijk een plaats gaan zoeken.
Aan de overzijde van de ringbaan is overigens voldoende
parkeerplaats, maar blijkbaar is dat niet aantrekkelijk
omdat het iets verder lopen is. Vooralsnog is het wachten
tot de gemeente actie onderneemt.

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Weert
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts
op 5 april en 3 mei in de Groene Kruis winkel, Vogelsbleek
10 en vervolgens minimaal eens per maand. Voor informatie
en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:
036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 37,50, medisch € 57,50,
C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 57,50. Leden van
Envida, Groene Kruis, Meander en/of CNV/ouderenbonden
krijgen € 7,50 korting op bovengenoemde prijzen.
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Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen
Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het
keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de
gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door
het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor
een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn
van harte welkom.

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

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

Burger initiatief honden uitlaatterrein
Recentelijk heeft de wijkraad een verzoek
gekregen om mee te werken aan de realisatie
van een omheind honden-uitlaatterrein in het
wijkpark.
Veel bewoners van de Molenakker hebben een hond. De
hondenbezitters lopen door de wijk, en sociale controle is
aanwezig. Zij treffen elkaar en wildvreemden praten met
elkaar over de gemeenschappelijke factor, namelijk de
hond. Omdat we naast het plezier van de honden ook
voldoende klachten krijgen van bewoners, met name over
hondenpoep, heeft de politie aangegeven dat er strenger
gecontroleerd gaat worden op loslopende honden en het
niet opruimen van hondenpoep. Mensen kunnen last hebben van loslopende honden. De een heeft zijn hond onder
controle en de ander laat het maar gaan. Mensen kunnen
van nature bang zijn voor honden. Besef dat jouw schoothondje, soms wel van 70 kilo, voor een ander een gevaarlijk en agressief dier is. Niet iedereen is van honden
gecharmeerd.
Voor de hondenbezitters in de Molenakker is het belangrijk
dat honden de kans krijgen om hun energie kwijt te raken.
Juist voor jonge honden is het belangrijk om met andere
honden te spelen, zodat zij kunnen socialiseren. De huidige losloopgebieden liggen aan redelijk drukke wegen en
zijn niet of zeer slecht omheind. Als honden (nog) niet
perfect luisteren, kun je daar de hond niet los laten, terwijl

juist jonge honden graag willen rennen en spelen. Zij gaan
soms zo in het spel op dat zij de concentratie naar de
baas even zijn vergeten en niet gehoorzamen.
De initiatiefnemers vragen een stuk omheinde grond, dat
tussen het fietspad en het wijkpark ligt en ver verwijderd
van de omliggende woningen. Onderstaand een foto van
het stuk grond in het wijkpark.

Om het uitrengebied zou een hek van een meter geplaatst
moeten worden. Daarnaast moet er een poort in om de
grasmaaier toe te laten. De aanvragers tonen burgerinitiatief omdat zij, indien de gemeente het materiaal verstrekt,
zorgen voor de plaatsing van het hekwerk.
Inmiddels heeft de wijkraad met diverse hondenbezitters
en niet-hondenbezitters gesproken waarvan een ruime
meerderheid enthousiast is over het idee. De wijkraad gaat
nu bekijken in hoeverre een en ander te realiseren valt.

Beëindiging samenwerking Jan Linders met
de “Stichting Wijkraad Molenakker”
samenwerking met de “Stichting Wijkraad Molenakker” per
01.01.2017 te beëindigen. Ieder jaar kiest het Jan Linders
Fonds in samenspraak met de supermarkt een lokaal doel
uit de buurt om dit zoveel mogelijk te steunen. Bij hoge
uitzondering heeft Jan Linders de wijkraad zelfs twee jaar
ondersteund, waarvoor nogmaals onze dank.

Wederom een mooi bedrag voor de
wijkraad

Zoals u weet zit het in de genen van de Jan Linders
supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving.
Daarvoor is het Jan Linders Fonds opgericht. Iedere supermarkt steunt één lokaal doel, dat belangrijk is voor de wijk
waarin ze is gevestigd. In 2015 en 2016 heeft Jan Linders
gekozen voor de “Stichting Wijkraad Molenakker”.
Maar na een intensieve, prettige en succesvolle samenwerking van twee jaar heeft filiaalmanager David Hovenstadt
van Jan Linders supermarkt Molenakker besloten de
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Dankzij de diverse activiteiten in 2016 van Jan Linders
Molenakker werd op vrijdag 10 februari een symbolische
cheque van de opbrengsten overhandigd aan de Stichting
Wijkraad Molenakker. Deze overhandiging vond plaats in
de supermarkt zelf. Namens het bestuur van de Stichting
Wijkraad Molenakker mocht de vice-voorzitter H.E. van
Scherpenzeel de cheque van de totale opbrengst in ontvangst nemen. De ontvangen financiën worden gebruikt om
activiteiten in de wijk Molenakker mogelijk te maken.
Consumenten en Jan Linders, namens de wijkraad
Molenakker nogmaals bedankt. Ook danken wij via deze
weg ons bestuurslid Thom Cremers die samen met zijn
crew bij alle activiteiten aanwezig was. Hij bracht de
activiteiten in woord en gebaar, ondersteund met promotiemateriaal van de wijkraad onder de aandacht. De wijk-

A c t u e l e
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raad wil graag alle medewerkers en in het bijzonder
filiaalmanager David Hovenstadt van Jan Linders bedanken
voor de prettige samenwerking.
Ook uw doel kan in aanmerking komen, als het voldoet aan
de voorwaarden, voor het Jan Linders Fonds. Rond oktober/november worden de doelen gekozen voor het daarop
volgende jaar. Breng eventueel uw doel dus tijdig onder de
aandacht bij de supermarktmanager van Jan Linders
Molenakker. Kijk voor verder informatie op www.janlindersfonds.nl

Franciscus Hospice
Voor 2017 heeft Jan Linders supermarkt Molenakker gekozen voor het Franciscus Hospice. Graag brengen wij dit ook
bij u onder de aandacht en hopen dat u als consument
deze activiteiten van harte zult ondersteunen. Zoals u weet
is het Franciscus Hospice een gastvrij huis waar mensen
in een huiselijke omgeving en met goede zorg omringd hun
laatste levensfase door kunnen brengen. Hun wensen en
die van hun naasten staan centraal bij de zorgverlening. In
het hospice krijgen de bewoners de zorg en begeleiding
van vrijwilligers, verpleegkundigen, de coördinator en de
huisarts. De opbrengst van het Jan Linders Fonds zal
worden besteed aan de inrichting van de huiskamer.

s i t e : w w w . m o l e n a k k e r . n l
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De wateren van de
Molenakker zijn uitgebaggerd
Waarom is er gebaggerd?
De wateren/sloten moeten 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
door onder andere 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. Ook de wijkraad heeft meermaals
bij de gemeente aangedrongen om te baggeren daar op
diverse locaties het waterpeil erg laag was. Goede redenen
dus voor de gemeente Weert om in actie te komen.
Verder heeft de gemeente Weert voorafgaand aan de
aanbesteding een flora- en faunaonderzoek uit laten voeren en een ecologisch werkprotocol op laten stellen. De
wijkraad is hierover geïnformeerd.

De opdracht

een erkende verwerker. Enkele cijfers die wij vanuit de
gemeente ontvingen en die u wellicht interesseren: tijdens
de baggerwerkzaamheden is er 4300 m3 slib en 1100 m3
vervuilde slib (apart gebaggerd) afgevoerd.

Half oktober 2016 is in opdracht van de gemeente Weert
begonnen met het uitbaggeren van alle waterpartijen in de
wijk Molenakker. Mede door het winterse weer zijn de
werkzaamheden uitgelopen.
Het baggerwerk zelf is vanuit het water uitgevoerd. Daarbij
is de baggerspecie in een onderwaterdepot gespoten. De
aannemer heeft gewerkt met speciale boten die de baggerspecie opzuigen. In het onderwaterdepot gebruikte men
een schuifboot en een mobiele graafmachine. Dat depot
stond tijdelijk in de sloot tussen de Houtzaagmolen en de
Molenakkerdreef. Vanuit dit onderwaterdepot werd de baggerspecie overgeslagen in containerauto’s waaruit geen
vloeistof kan lekken. De baggerspecie is afgevoerd naar
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Nelly’s Hairstyle
Hallo!
Ik zal me eerst even voorstellen. Op 42-jarige leeftijd (in 2013) heb ik mijn kappersdiploma in
ontvangst genomen. Nu ben ik alweer drie jaar eigenaresse van Nelly’s Hairstyle - Belli Capelli.
Ik vind het super dat mijn werk ook mijn hobby is. Het liefst ben ik in de weer om iemands dag
af te maken met een mooi feestkapsel. Daarover later in dit stuk meer. Ik zal eerst vertellen waar
het begon.
In groep 8 van de lagere school wilde ik al graag kapster
of visagiste worden. Het leek me een leuke uitdaging om
mensen nog mooier te maken dan ze zich al voelen. Mijn
vader vond dat destijds geen goed plan. Hij was van
mening dat ik iets in de mode moest gaan doen. In de
familie van mijn vader waren veel kleermakers, hij dacht
dat zijn dochters dat ook wel leuk zouden vinden om te
doen. Met wat tegenzin koos ik op de middelbare school
dan toch maar voor mode.

Mijn Salon
Ik heb mijn salon ingericht in een gezellige ongedwongen
sfeer. Hier kun je even tot rust komen onder het genot van
een kopje koffie of thee. Ik neem graag de tijd voor een
praatje of om advies te geven.
Het belangrijkste vind ik dat je als klant weer blij en
tevreden naar huis gaat. Toch gebeurt het wel eens bij een
kapper dat klanten thuiskomen en helemaal niet blij zijn
met hun kapsel. Wanneer dit bij mij gebeurt, kun je dit
altijd bij me aangeven want ik wil je graag helpen.

Specialiteit
Zoals ik eerder zei, is feestkapsels verzorgen echt mijn
ding. Ik werk regelmatig voor fotografen met verschillende
thema’s. Ook verzorg ik wel eens kapsels voor gala’s, kerst
of andere bijzondere gelegenheden zoals een communie.
Korte haren, lange haren, grijze haren, voor mij maakt het
niet uit. Zolang ik een kam door je haren kan halen, kan
ik er ook iets van maken. Als je foto’s wilt zien van mijn
werk, neem dan een kijkje op mijn Facebook pagina.

Nadat ik de middelbare school had afgerond ben ik gaan
werken in het naaiatelier ‘Smeets Confectie’ en heb ik
gewerkt als verkoopster. In 1997 na de geboorte van onze
dochter besloot ik samen met mijn partner dat ik zou
stoppen met werken om te zorgen voor onze kinderen. In
2000 werd onze zoon geboren. Toen hij 10 jaar was nam
ik het besluit om weer te gaan werken.
Dat was iets makkelijker gezegd dan gedaan. Twee jaar
lang heb ik gesolliciteerd, zonder succes. Ik was te oud of
ik was te lang uit het vak geweest. Totdat mijn man vroeg
wat ik het liefste zou willen doen…..
Mijn wens om kapster te worden was er nog steeds! We
hebben meteen actie ondernomen. Bij een bezoek aan een
open dag heb ik me meteen ingeschreven. In 2012 ben ik
begonnen met de opleidingen kapster en bedrijfsbeheer.
In 2013 heb ik mijn diploma’s gehaald. Dat was het begin
van Nelly’s Hairstyle - Belli Capelli.
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Trouwen
Op je huwelijksdag moet alles perfect zijn. Daar hoort een
prachtig kapsel bij dat precies bij je past. Om daar achter
te komen zullen we samen kijken wat de mogelijkheden
zijn. Ik zal een paar weken van tevoren een proefkapsel
maken. Ook zou ik de kapsels van de bruidsmeisjes kunnen doen en eventueel andere familieleden om er een
gezellig samenzijn van te maken. Ik werk niet bij klanten
thuis, maar in dit geval maak ik daar natuurlijk graag een
uitzondering voor.
Om een afspraak te maken of meer informatie, vragen,
mogelijkheden mag je altijd contact opnemen:

Nelly’s Hairstyle
Tel. 06 36 25 11 59
Website: www.nellys-hairstyle.nl
Facebook: Nelly’s Hairstyle - Belli Capelli
Ik hoop je snel te zien. Groetjes, Nelly Mans

Kinderfeestje
Daarnaast kun je voor een origineel kinderfeestje terecht
bij Nelly’s Hairstyle. Wat kun je daarvan verwachten? De
dames komen in hun mooiste kleding. Een glaasje fris,
chips en snoep staan al voor ze klaar. Dan beginnen we
met hairstyling, make-up en de nagels worden gelakt. Ten
slotte…shooting time! Voor de ouders van de jarige staat
de koffie klaar. Zo maken we er samen een gezellige
middag van en als cadeautje worden de foto’s online
verstuurd.
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Respect voor iedereen,
geef elkaar de ruimte
Uit de wijken van de gemeente Weert komen
regelmatig meldingen van burgers die zich
storen aan het feit dat men binnen de
bebouwde kom honden los laat lopen over
straat en in de parken.
De meldingen betreffen zaken als:
•	Gevoel van onveiligheid
•	Hondenpoep
•	Bijtincidenten
Deze drie hoofdzaken kun je helder krijgen met voorbeelden. Hieronder zal ik enkele voorbeelden noemen die
betrekking hebben op de verschillende hoofdzaken.

Gevoel van onveilgheid:
Dit komt voort uit situaties als:
•	Ik durf met mijn kinderen het park niet meer in. Er lopen
steeds vaker honden los. Ik ben bang dat mijn kind
gebeten wordt.
•	Ik ga het park niet meer in met mijn kleine hond. Ik ben
bang dat mijn kleine hond gebeten wordt door een grote
loslopende hond.
•	Ik ben bang voor honden en vind het niet prettig als er
honden los lopen op plekken waar dat niet is toegestaan.
•	Als ik sommige hondenbezitters aanspreek op het feit
dat hun hond los loopt op een plek waar dat niet is
toegestaan, krijg ik een grote mond. Soms worden er
zelfs bedreigingen geuit.

Hondenpoep:
•	Ik loop niet meer door het park, want de kans dat ik in
de hondenpoep trap is te groot.
•	Mijn kinderen mogen niet meer spelen op het veldje.
Laatst kwam er weer eentje thuis die tijdens het voetballen in de hondenpoep gevallen was. De kleding kun je
weggooien.
•	Als ik sommige hondenbezitters aanspreek op het feit
dat ze de hondenpoep op moeten ruimen ontstaat er een
conflict. Soms worden er zelfs bedreigingen geuit.
•	Laat honden niet urineren tegen voorgevels van woningen. Dit kan buiten de overlast van stank ook financiële
gevolgen hebben voor de huiseigenaar zoals voor het
iedere keer weer moeten schoonmaken van de voorgevel
of zelfs voor het moeten laten repareren door aantasting
ervan.

Bijtincidenten:
•	Bijtincidenten komen wekelijks voor binnen de gemeente Weert. De afgelopen jaren zijn er aan meerdere
eigenaren van honden bestuursrechtelijke maatregelen
opgelegd zoals een aanlijn- en/of muilkorfgebod.
•	Vaak zijn bijtincidenten traumatische ervaringen voor
alle betrokkenen en getuigen.
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•	In het verleden hebben bijtincidenten geleid tot conflicten, burenruzies, ruzies over de schadeafhandeling.
•	Bijtincidenten kunnen leiden tot blijvend letsel bij zowel
mens als dier.
•	Bijtincidenten zijn niet per definitie de schuld van de
grotere hond. Als de grote hond netjes is aangelijnd en
deze geconfronteerd wordt met een loslopende kleinere
hond, dan kan de eigenaar van de grotere hond zijn
hond omhoog trekken om een bijtincident te voorkomen.
Dit kan echter niet te lang anders zou de grote hond
immers kunnen stikken.

Tot slot, beste hondenbezitters en
niet-hondenbezitters:
De gemeente Weert is een groene gemeente en er zijn
veel plekken waar we gebruik kunnen maken van speeltuinen, parken, veldjes, losloopgebieden etc.
Hoe mooi zou het zijn als dit kan zodat iedereen naar
tevredenheid gebruik kan maken van deze plekken?
Om dit te bereiken en een hoop ellende/ergernissen/
conflicten etc., zoals hierboven beschreven te voorkomen,
zou het fijn zijn als we allemaal verantwoording nemen
voor ons eigen stukje.
Dan kan iedere hondenbezitter ontspannen wandelen,
ieder kind onbezorgd spelen, iedereen gebruikmaken van
al het moois dat onze groene gemeente te bieden heeft.
Houd honden aangelijnd binnen de bebouwde kom. Ze
kunnen loslopen binnen de losloopgebieden. Houd in het
losloopgebied rekening met elkaar. Let op je hond en lijn
deze aan als je een vreemde hond tegenkomt. Voorkom

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

dat je moet zeggen: “Dit heeft mijn hond nog nooit
gedaan”. Ruim binnen de bebouwde kom de uitwerpselen
op nadat je hond zijn behoefte heeft gedaan.
Blijf je bewust van je hond en wat hij mogelijk bij een
ander op kan roepen.
Iedere hond kan letsel toebrengen bij een mens en/of
andere hond. De grootte of het ras doet niet ter zake. De
aaibaarheidsfactor van een hond of de maatschappelijke
status van een ras doet ook niet ter zake.
Vanaf medio april 2017 zullen de boa’s en de politie van
Weert beginnen met een week lang mensen erop aan te
spreken als honden loslopen binnen de bebouwde kom.
Vanaf begin mei 2017 zal repressief worden opgetreden en
zullen eigenaren van loslopende honden binnen de
bebouwde kom een proces-verbaal krijgen.
Laten we samen genieten van onze groene gemeente.

Karin Limpens
Hoofdagent | agent dierenwelzijn | Medewerker BPZ
Politie | Limburg | Midden-Limburg | Weert/Nederweert
Kasteelsingel 99, 6001 JC Weert
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht
M 06-0065 (verkort)
T 0900 8844
Facebook: dierenpolitie.limburg

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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Oranjevrijmarkt in
Weert op Koningsdag
Weert viert Koningsdag in 2017 met de bekende Oranjevrijmarkt. Vanaf woensdag 26 april 20.00 uur tot en met donderdag 27 april 16.00 uur staat
het centrum in het teken van de handel. Verkopers en kopers ontmoeten elkaar in het gezellige Stadspark en op de binnenzijde van de singels rond
het centrum. Alleen particulieren mogen tweedehands of gebruikte goederen te koop aanbieden. Aanmelden of een vergunning aanvragen is niet nodig.
Wel gelden er enkele spelregels. Extra toezicht zorgt ervoor dat de vrijmarkt goed en veilig verloopt.
Zoals elk jaar kunnen bezoekers op Koningsdag weer veel
leuke initiatieven verwachten, zoals jonge muzikantjes die
hun talenten vertonen, ludieke verkoopacties en heerlijke
zelfgemaakte hapjes.

Bassin
Dit jaar is het helaas niet mogelijk om een plek in te
nemen in de omgeving van het Bassin, tussen Hotellerie
Munten en het politiebureau. Hier wordt momenteel
gewerkt aan de verbetering van het kruispunt.

Woensdag 26 april 20.00 uur en
spelregels
Koopjesjagers staan altijd al vroeg in de rij. Maar toch
mogen de verkopers hun plek pas vanaf woensdag 26
april 20.00 uur innemen. U mag dus vooraf géén plek
reserveren of al spullen neerzetten. Houd hier rekening
mee, want zo voorkomt u een boete.
Denk ook aan winkeliers en omwonenden, houd deuren en
inritten bij woningen en bedrijven vrij. Zo voorkomt u
overlast.

Weert de Gekste.
voorbeeld parkeren in de groenvoorzieningen niet toegestaan. Bij overtreding riskeert u een bon.
Er geldt een parkeerverbod op de binnenzijde van de
singel van Bassin, Kasteelsingel, Emmasingel, Langpoort
en Wilhelminasingel van woensdag 26 april 18.00 uur tot
donderdag 27 april 20.00 uur. De binnenzijde van deze
wegen is dan alleen voor voetgangers toegankelijk.

Meer weten?
Heeft u nog vragen? Bel dan naar de gemeente, afdeling
Openbaar Gebied telefoonnummer 14 0495 of (0495) 57
50 00, of stuur een email naar gemeente@weert.nl

De parkeergarages en de parkeerterreinen in het centrum
blijven bereikbaar. Volg hiervoor de P-route of kijk voor
informatie en locaties op: www.weert.nl/
Parkeermogelijkheden_en_tarieven.

Weert de Gekste.
Verder is de bedrijfsmatige/commerciële verkoop van
goederen niet toegestaan. Ook mag er niet gebakken of
gebraden worden. Dat mag alleen als de gemeente vooraf
een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend.

Schone stad
Laat geen rommel achter en neem niet-verkochte spullen
weer mee naar huis. Geef na afloop van de Oranjevrijmarkt
de schoonmakers de ruimte en help een handje mee.

Parkeren is gratis
Parkeren is op Koningsdag gratis, behalve in de parkeergarages en op het parkeerterrein van Q-Park aan de
Parallelweg. U parkeert gratis op de parkeerplaatsen op
straat en parkeerterreinen.

Toiletten
Er staan tijdens de Oranjevrijmarkt twee toiletgroepen (bio
toiletten) met toegang voor rolstoelen. Een toiletgroep staat
aan de Wilhelminasingel (tegenover het stadhuis, nr. 101).
En de andere toiletgroep staat aan de Kasteelsingel (naast
politiebureau, nr. 99).

Overlast en veiligheid
De politie en de gemeente letten er scherp op dat de
Oranjevrijmarkt veilig verloopt. Daarom kijken ze of iedereen zich aan de spelregels houdt. Op plekken waar de
veiligheid of verkeersdoorstroming in gevaar komt, worden
extra maatregelen genomen. Aanwijzingen van de politie,
toezichthouders en verkeersregelaars moet u onmiddellijk
opvolgen.

Hierbij gelden wel de normale verkeersregels. Zo is bij-
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Wat is een crisiskaart?
De (landelijke) Crisiskaart wordt door de kwetsbare burger,
samen met een crisiskaartconsulent (die zelf ervaringsdeskundige is en een hiervoor speciale opleiding heeft
gevolgd) opgesteld op een moment van redelijke stabiliteit,
zodat hij/zij goed kan nadenken wat wel en juist niet
wenselijk is in geval van een (bijna)crisis. Zo kan voorkómen worden dat tegenwerkende beslissingen worden
genomen over de kwetsbare burger op het moment dat
hij/zij zelf niet in staat is aan te geven wat er aan de hand
is en/of wat er zou moeten gebeuren. Voor hulpverleners
en omstanders betekent dit veel meer duidelijkheid en
voor de kaarthouder betekent dit “Zelf de Regie” hebben
over de eigen behandeling in crisissituaties.

Preventieve werking
Door de methode waarop de crisiskaart gemaakt wordt,
gaat de kwetsbare burger zelf nadenken over wat de signalen zijn als het niet goed gaat en wat kan helpen om
het weer wat beter te laten gaan. Er gaat dus een preventieve werking van uit. Het komt zelfs voor dat de kwetsbare burger niet meer in crisis raakt!

De grootte van een pinpas

Een crisiskaart heeft de grootte van een pinpas en bestaat
uit een kaart die de kwetsbare burger bij zich draagt (en
een daarbij behorend, uitgebreider crisisplan dat bijvoorbeeld kan worden toegevoegd bij het dossier bij de huisarts of bij een contactpersoon die de kwetsbare burger
zelf heeft uitgezocht).

Belangrijk hulpmiddel voor hulpdiensten
Voor de hulpdiensten is de crisiskaart een zeer belangrijk
hulpmiddel om er achter te komen hoe met de kwetsbare
burger om te gaan; wat wil de kwetsbare burger wel en
wat juist niet. Soms luistert dit heel nauw. Ook staat op
de kaart wie de te bellen contactpersonen zijn, de
gebruikte medicatie etc. Alles is in één keer duidelijk!

snel mogelijk zoveel mogelijk kwetsbare burgers een crisiskaart krijgen. Ook de roep van de hulpdiensten hierom
wordt steeds duidelijker. Het grote belang ervan heeft zich
inmiddels duidelijk bewezen.

Zelfregiecentra en subsidie van
ZonMW

Informatie

Crisiskaart Noord- en Midden Limburg is onderdeel van de
landelijke crisiskaart en is een initiatief van Stichting
Zelfregiecentra NL. Het is van het grootste belang dat zo

Uitgebreide Informatie over het project Crisiskaart Noorden Midden Limburg is verkrijgbaar bij projectleider
Marian Peters, 06-22788049, marianpeters@zelfregie.nl.

Overlast landbouwverkeer in Molenakker
(Helmondseweg) en Nederweert te rijden. Dat heen en
weer ongeveer 3 à 4 keer per uur en van ‘s morgens 07:00
tot ver na 18:00 uur.
Een auto is groot, een bestelbus is breed maar een tractor
met aanhanger is enorm en juist daar gaat het om. De
tractoren kunnen niet anders omdat zij niet op de
Ringbaan mogen rijden i.v.m. de veiligheid van het verkeer.
Indien er een fietser rijdt of er personen met honden lopen,
moeten die het gras in of de tractor moet erachter blijven
rijden. De weg en de infrastructuur zijn er niet op afgestemd om dermate groot verkeer door de wijk te leiden.
Dit levert gevaarlijk situaties op, los van de geluidsoverlast
die dergelijke grote tractoren met zich mee brengen.

In de woonwijk Molenakker wordt geconstateerd dat grote
landbouwvoertuigen door de wijk rijden. De wijk Molenakker
is ingericht op bewoning en door de aanleg van het fietspad midden door de wijk is de Randweg, de Molenakkerdreef,
rondom Molenakker ingericht voor hoofdzakelijk voertuigen. De toenmalige opzet was snelverkeer rondom en
langzaam verkeer, inclusief voetgangers, binnendoor.
Daarom is de weg ook relatief smal gehouden. Geen of
nauwelijks vrachtverkeer, alleen lossende vrachtwagens
voor bestellingen, maar geen doorgangsroute. Dit beeld
voldoet echter niet aan de werkelijkheid. Veel voetgangers,
hoofdzakelijk met honden, lopen langs de Molenakkerdreef.
Voldoende groen voor de hond maar ook de honden-uitrenplaatsen liggen juist aan de Molenakkerdreef, dus de
bewoners worden gedwongen om over de straat te lopen
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naar de honden-uitrenplaats. De wijkraad Molenakker heeft
hiervoor vijf jaar geleden een extra stuk trottoir laten leggen nabij de Standaardmolen omdat dit gedeelte bijzonder
gevaarlijk was. Mensen met honden moesten bij de wegvernauwing over straat lopen, terwijl de weg nauwelijks
breed genoeg was voor een voertuig.

Vanuit de bewoners is een actiecomité opgericht dat dit
probleem heeft aangekaart bij de Gemeente Weert en de
Provincie Limburg. Twee opties om dit probleem op te
lossen zijn inmiddels bedacht. Een daarvan is: de tractoren op de Ringbaan, maar dat is door de Provincie afgekeurd. Een tweede oplossing is om het landbouwverkeer
over Kampershoek te leiden, maar dan moet Kampershoek
langer open blijven dan nu het geval is. Na 21.00 uur gaat
Kampershoek op slot door middel van slagbomen.

Enfin, het hiervoor genoemde slaat niet op de titel van dit
stuk, of toch wel? De provincie Limburg heeft besloten dat
er geen landbouwverkeer, en dan hebben wij het niet over
kleine grasmachines maar degelijke forse tractoren met
grote aanhangers en andere landbouwapparatuur, door de
wijk Molenakker rijdt. Zij rijden vanaf de Ringbaan Oost en
via de rotonde bij Kampershoek de wijk in om vervolgens
via de Molenakkerdreef naar de Rijksweg Zuid

De bewoners hebben dit probleem zelfstandig opgepakt en
inmiddels heeft de wijkraad besloten om de bewoners te
ondersteunen in de aanpak van dit probleem. Binnenkort
is er overleg met de Gemeente Weert en andere betrokkenen en daarbij proberen wij een definitieve en veilige
oplossing voor dit probleem te vinden, dat garant staat
voor de belangen van de landbouw maar zeker ook voor
de veiligheid van onze bewoners en de overlast vermindert.
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Vrijwilliger in het
Franciscus hospice

v.l.n.r. Harrie Kuipers, Karin Moonen, Riny Meeuse, Ton Roggeband en Lyke Laurens Janse.
Op de foto ontbreken: Lilian Hermans, Angelique Overwater, Wilma Schaeken en Annelies Versteden.

‘Omdat het zo’n mooi en dankbaar
werk is’
Veelal zullen zieken en ook de familieleden er de voorkeur
aan geven thuis te kunnen sterven. Door omstandigheden
is dit vaak niet mogelijk: de zorg kan te complex zijn, te
zwaar worden of er is onvoldoende mantelzorg. In dat
geval biedt het hospice een alternatief. Een team van
verpleegkundigen en geschoolde vrijwilligers biedt de
bewoner en familie zorg en ondersteuning. Naast de
praktische zorg is er altijd begrip en een luisterend oor.

Vrijwilligers zijn onmisbare medewerkers in het Franciscus
hospice. Naast vrijwilligers die werkzaam zijn in de
directe zorg aan de bewoners, is er een groot aantal
vrijwilligers met andere taken. De vrijwilligers van de
keuken koken iedere dag met aandacht voor de wensen
van de bewoners. De vrijwilligers van de nazorg zorgen dat
alles op rolletjes loopt. De vrijwilligers van de tuin onderhouden de parkachtige tuin, daar waar mensen tot rust en
op adem kunnen komen. Ook zijn er vrijwilligers die het
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bestuur ondersteunen. Op verzoek vinden er door gespecialiseerde vrijwilligers ontspannende massages en aromatherapieën plaats. Het vrijwillige bestuur zorgt voor een
goed fundament.
Momenteel staat het Franciscus hospice voor een grote
verbouwing en aanbouw van een vleugel. Het huidige
gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Alle
gastenkamers worden voorzien van een eigen toilet en
badkamer met aansluiting op de tuin en er wordt een
ontspanningsruimte gerealiseerd. Ook komt er meer
opslagruimte en een extra ontmoetingsruimte voor familie
en naasten. In de voorbereiding en uitvoering van de bouw
wordt het bestuur op vrijwillige basis ondersteund door
onze wijkgenoten, de broers Frans en Bert Fonteijn.

In verband met deze verbouwing is het Franciscus Hospice
in februari verhuisd naar een tijdelijk onderkomen op het
kazerneterrein. Hier kunnen we voor de periode van de
verbouwing gratis gebruik maken van een gedeelte van
het onderofficiershotel. Aan het einde van het jaar, zo is
de planning, keren we terug naar het vernieuwde pand
aan de Doolhofstraat in Weert.
Is vrijwilliger zijn in het hospice iets voor jou?
Op www.franciscushospice.nl lees je meer. Of neem contact op met de coördinator 0495-498977.
Je bent van harte welkom!

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

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

Wie is wie?
Bestuur Wijkraad Molenakker
Rob Conemans (voorzitter - Evenementen)
Stellingmolen 5, 6003 CE Weert
Alex Grijmans
(secretaris - Evenementen)
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-mail: wijkraad@molenakker.nl

Theaterboerderij Boeket is een stichting, dus zonder winstoogmerk.
Het biedt aankomend en onbekend talent letterlijk een podium,
en ze wil haar gasten hiervan laten genieten tegen een acceptabele entreeprijs.

Leon Nijnens (penningmeester)
Houtzaagmolen 126, 6003 CB Weert

Theaterboerderij Boeket in Nederweert. Een grote boerenschuur, ingericht als sober en sfeervol theater. In tijden van
rigoureuze bezuinigingen op cultuurgebied, is de theaterboerderij een schaars lichtpunt en een ware verademing. Omringd
door bos, wilde planten en water gaan natuur en cultuur hand in hand. Tegen een vriendelijke entreeprijs wordt keer op
keer kwaliteit geboden voor jong en oud. Gerenommeerde artiesten vinden het leuk om in een intieme sfeer op te treden.
“Runners up” gebruiken de boerderij als “try out” en jong aanstormend talent vindt er de ideale locatie om een punt te
zetten en door te stromen in de toch al hectische kunstenaarswereld. De grote Theater Paraplu biedt onderdak aan een
scala van muziekstijlen, cabaret, dans en toneel.
In theaterboerderij Boeket voel je de warmte stralen van artiest naar publiek en omgekeerd. Herman van Veen na z’n
optreden in de theaterboerderij: “ Ik zat zowat bij de mensen op schoot, heerlijk warm “
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.
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.

23 april
de kleine walvis, poppenkast voor de kleintjes
29 april
theatergroep VRIJ avondvullend programma met drie komedies
30 april
DE MANNEN muzikaal theater
13 mei
LENNY KUHR, Gekust door de eeuwigheid
vrijdag
21 oktober 2016
SEAN
TAYLOR
14 mei
HOT BUSKERS, folk, jazz, blues
Sean Taylor is een groot talent. Hij is een meer dan uitstekend muzikant en
componist, en als tekstschrijver/dichter hoort hij tot de absolute top.
28 mei	
Sla Taylor
op de
trom
Nepal,stemgeluid
fundraisingdag
voor kinderopvangproject van
Typerend
als je naar Sean
luistert
zijn hetvoor
fluisterende
en de
muziek, die duidelijk door zowel folk als blues is beïnvloed. Maar vergeet niet dat
Sean vooral een tekstschrijver
dichter uit
is, dieWeert
zijn ogen goed de kost geeft en
TinekeenGielis
vertelt over wat hij ziet en meemaakt. Hieruit zijn op zijn vorige albums al prachtige
liefdesliedjes,
stevigVUYK
maatschappijkritische
3 juni maar ookARIE
cabaret songs ontstaan.
Aanvang: 20.30 uur
10 juni
LENNY en de WESPEN met de Belgische cabaretier LENNAERT MAES
Entree:
€ 10
11 juni
WILD GEESE, folk
zaterdag 22 oktober 2016
24 juni
DE MEISJES met de WIJSJES
RAPAILLE
Pakkende liedjes, teksten met dubbele bodems, opzwepende melodieën en
25 juni stemmen...Rapaille
EDITH flikkert
LEERKES
“Liedjes”
schurende
het op een
charmante en goed doordachte
manier op het podium.
Deze
halen inspiratiemet
uit heto.a.
niet zo
alledaagse leven
1 juliDelftse oproerkraaiers
BLUESAVOND
GEERT-JAN
vanenHOEK op bluesharmonica
blazen het Nederlandse lied nieuw leven in. Mond op mond beademing wat hen
betreft. Met groot respect en waardering voor vorige generaties liedschrijvers,
2 juli	
G ELUKSKOEKJE ‘n hele dag die in het teken staat van verwennerij van
theatermakers en kunstenaars (o.a. Bram Vermeulen, De Bende van Vier, Doe Maar,
Herman van Veen) laat Rapaille de woorden van hun generatie spreken.
geest
envaste
lichaam
Op de planken is er naast
de vier
leden van Rapaille altijd ruimte voor
vrienden muzikanten, schrijvers en kunstenaars. Zo wordt de liefde voor muziek en
het
enthousiasme steeds
weer
groter!
9 juli
ODE
aan
de GITAAR in samenwerking met muziekschool RICK
Noem het kleinkunst, muziektheater, nederpop, sing and songwriter........wat u maar
wilt. Zij noemen het: Fucking Vrijheid!
19 augustusDit collectief
DE BARON
Rock-Extravaganza
Waarschuwing!
bezorgt uNederlandstalige
een overdaad aan enthousiasme.
20 augustus
JOEP REIJNEN singersong-writer uit The Voice of kids
Aanvang
: 20:30
Entree: 10 euro
2 september dansvoorstelling door LISAH BAERT
zondag 23 oktober 2016
3 september cabaretiere DORINE WIERSMA
MATROESJKA
Eeuwig
vlees
7 oktober
UNICORN, folk
Jihad-sletjes. Botox-bejaarden. Doorgesnoven goochelaars. Verontrustende
datingshows.
Vlees’
speelt Matroesjka
alsof hun leven ervan afhangt.
8 oktober In ‘EeuwigTIM
AKKERMAN
singer/songwriter
Wat kun je anders? Het is tenslotte eten of gegeten worden. Met rauwe humor,
schrijnende sketches en sappige technobeats draait Matroesjka alles en iedereen
14 oktober
HUT PEOPLE
muzikale
reis
door
de gehaktmolen.THE
Hun personages
zetten je
wereld op z’n
koprond
en hunde wereld
spatzuivere zang brengt je gegarandeerd in hemelse sferen. ‘Eeuwig Vlees’ is een
bloedstollende
die botten
harten smelt
maar bovenal onsterfelijk
15 oktober voorstelling
PYURE
speeltkraakt,
“Cohen
& Cassidy”

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
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
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

grappig is. Matroesjka is klaar voor de slacht. Matroesjka (Lisa Loeb en Janneke
Rinzema) is hét technocabaretduo van Nederland.
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
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