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Wij wensen 
u een hele 
fijne zomer!
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W O O R D 
V A N  D E 
V O O R
Z I T T E R

De zomer is  begonnen en velen zullen de ko-
mende weken in het binnenland of naar het 
buitenland reizen. Op zoek naar… ja, naar wat 
eigenlijk? Vakanties zijn voor velen allang veel 
meer dan even wat rust, een mooie omgeving 
of wat cultuur. De moderne vakantieganger 
zoekt ook een authentieke ervaring - even een 
simpeler leven, ontsnappen aan de druk van 
presteren en consumeren.

Zoals u weet komen wij nog maar tweemaal 
per jaar uit met de nieuwskrant Molenakker 
vanwege bezuinigingen. Afgelopen Kerst heeft 
u al kennis kunnen maken met onze krant, die 
gerestyled is. Uiteraard hebben wij daar de no-
dige opmerkingen over gekregen. Van enthou-
siaste tot afkeurende reacties. Uiteraard nemen 
wij deze opmerkingen serieus en vertalen wij ze 
naar deze nieuwskrant. 

Verder zijn wij heel blij met onze nieuwe foto-
grafe Colette van den Heuvel. Zij gaat vanaf nu 
de foto’s voor haar rekening nemen evenals de 
bijdrage voor de Facebookpagina en de web-
site, ondersteund door Marie-Louise Verberne. 
Wij van de redactie wensen u een fijne vakan-
tie; veel zon, rust en lekker genieten van alle 
pracht. Maar kom vooral gezond en uitgerust 
weer thuis. 

Veel plezier bij het lezen van deze krant.   

VAN DE REDACTIE

De wijkraad Molenakker heeft in 2016 op haar website een pagina  geopend waar-
in bewoners foto’s, video’s en verhalen van Molenakker kunnen plaatsen. Inmiddels 
hebben wij diverse foto’s ontvangen, maar dat kunnen er veel meer worden. De 
wijk Molenakker bestaat inmiddels 28 jaar en de bewoners van het eerste uur, 
oudere Weertenaren, maar ook nieuwe bewoners kunnen hun foto’s en verhalen 
aanleveren. Het maakt niets uit of het vandaag is gebeurd, 28 jaar geleden of dat 
het een mooi verhaal van 50 jaar geleden is. De opzet is om een plaats te creëren 
waar de bezoekers van de site informatie over onze mooie wijk kunnen krijgen, van 
vroeger naar nu, met de opmerking dat nu over 25 jaar ook vroeger is. 

Dus wij nodigen u uit om uw verhalen, anekdotes, foto’s enz. aan te leveren zodat 
wij onze nagedachtenis aan de wijk kunnen aanvullen, waardoor nu en in de toe-
komst bewoners en andere personen kunnen opzoeken hoe het hier is en was.

De site is te vinden op http://molenakker.nl/fotos/molenakker-25-jaar/

Uw bijdrage kunt u sturen naar het secretariaat van de wijkraad Molenakker: 
info@molenakker

VAN VROEGER EN NU EN DE VERAN-
DERING VAN HET HUIDIGE NU NAAR 
VROEGER: 28 JAAR MOLENAKKER
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2019 Schrijven wij inmiddels en de wijkraad 
Molenakker geeft haar volgende wijkkrant uit. Ik 
vraag mij af: “Wat moet ik deze keer schrijven?” 
De wijkraad Molenakker heeft tot doel ervoor 
te zorgen dat deze mooie groen ingerichte wijk 
zijn status behoudt en dat wij als wijkraad con-
stateren dat de wijk het goed doet. We krijgen 
nauwelijks klachten en de bewoners weten on-
dertussen wat wel en wat niet kan. De samen-
werking tussen gemeentelijke afdelingen en de 
overige partners, zoals bv de politie, is optimaal. 
De buurt WhatsApp groep functioneert en de 
sociale cohesie is goed. Dan kun je je afvragen: 
“Wat moet je dan nog?” Maar er blijven altijd 
zaken die wij te melden hebben.

Het is al een paar keer goed weer geweest 
met als gevolg dat veel feestjes buiten gevierd 
worden en dat geeft af en toe klachten bij de 
wijkraad. Ook hebben de eindexamenkandida-
ten te horen gekregen of zij geslaagd zijn en 
dat moet natuurlijk gevierd worden. Het ver-
zoek van de wijkraad is:  Geef het eventjes met 
een briefje door aan de buren. Niet alleen je 
naast buren maar ook de buren die met de tuin 
tegen jou aan liggen kunnen er overlast van 
hebben. Onze ervaring is dat een briefje won-
deren doet. Geef aan dat je een feestje hebt 
en wanneer de muziek zachter gezet gaat wor-
den. Niet om 05.00 uur zetten maar b.v. om 
00.30 uur, dan weten de andere bewoners dat 
zij nog even overlast hebben en daarna kunnen 
gaan slapen.

De wijkraad Molenakker heeft ook een web-
site. Geef uw feestje door en wij vermelden 
het op de website. Je kan er ook een telefoon-
nummer bij zetten, zodat mensen contact met 
jou kunnen opnemen indien er sprake is van te 
veel overlast. Onder het motto ‘samen kunnen 

wij veel bereiken’ geldt dit ook voor de feestjes 
in de wijk.

Gekoppeld aan het houden van feestjes is 
de wijkraad Molenakker in gesprek met twee 
buurtbewoners die voor onze wijk een Face-
book netwerk op willen zetten. Dat is het juiste 
medium om meldingen snel aan elkaar door te 
geven. Facebook reageert nagenoeg onmid-
dellijk en indien wij elkaar iets willen medede-
len, kan dit goed gaan functioneren. Verder in 
de wijkkrant treft u hierover een artikel aan.

Verder is de wijkraad momenteel betrokken bij 
de discussie over de plaatsing van arbeidsmi-
granten in Weert. In eerste instantie zou dit op 
het industrieterrein aan de Graaf van Horne-
laan plaatsvinden, echter in overleg met de ge-
meente is voor twee andere plaatsen gekozen. 
Ook hierover kunt u in de krant iets meer lezen.
Op de vraag of er nog een straatspeeldag en 
wijkfeest komen, moeten wij als wijkraad he-
laas aangeven dat dit niet meer door ons geor-
ganiseerd zal worden. De daarvoor bestemde 
subsidies zijn geplaatst bij het 0495-Fonds en 
dat is bedoeld om burgers initiatieven te laten 
ontplooien. Wat de wijkraad wel zal herhalen is 
de zeer succesvolle fietstocht van 2018 onder 
de naam ‘Ken uw Wijk Fietstocht’. De voorbe-
reidingen zijn inmiddels opgestart en op zon-
dag 06 oktober om 10.30 uur starten wij met 
onze twee familie-fietstocht door de wijk Mo-
lenakker en omgeving. 

Rest mij om u een heel fijne zomer toe te 
wensen en ‘wees eens Lief voor elkaar’, zoals 
in de reclame op televisie gesteld wordt. Ik 
voeg daar aan toe: ‘Houd rekening met elkaar’.
De voorzitter
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De wijkraad blijft bij haar standpunt dat bo-
men niet gekapt moeten worden voor de sym-
bolische werking van de molen op de Oude 
Hushoverweg, echter na uitleg kan de wijkraad 
instemmen met de beoogde aanpassingen van 
de Eindhovense weg en de gevolgen voor de 
bomen aldaar. 

In 2018 heeft de wijkraad Molenakker een 
brief naar de gemeente Weert gestuurd inza-
ke de bomenkap ten behoeve van molens. De 
wijkraad stelde dat zij het niet eens was met het 
kappen van bomen ten behoeve van een molen 
waarin een restaurant gevestigd is en ten be-
hoeve van een molen die alleen een symboli-
sche waarde heeft betreffende het ronddraaien 
van de wieken.

Naar aanleiding van deze brief is er contact ge-
weest met de gemeente Weert en de betref-
fende ambtenaar heeft uitgelegd dat de molens 
in Nederland wettelijk beschermd zijn. Een mo-
len verdient een hoeveelheid wind en door be-
bouwing ontstaan verkeerde stromingen wind, 
die kunnen leiden tot het disfunctioneren van 
de molen. Of de molen nu voor economische 
of voor symbolische waarde wordt gebruikt, 
maakt niets uit. Zodoende moest een zestigtal 
bomen gekapt worden omdat er een hotel te-
genover de molen zou worden gebouwd. Daar-
naast heeft de bebouwing langs het kanaal ook 
invloed op de hoeveelheid wind die noodzake-
lijk is. 

Maar het hotel gaat niet door en de bomen 
worden niet gekapt. Wel vindt er een recon-
structie van de Eindhovense weg plaats. De bo-
men die nu op de middenberm zijn geplaatst, 
worden gekapt. Deze bomen staan nu met hun 
wortels op het oude wegdek, dat niet verwij-
derd is. Hierdoor kunnen zij niet verder groeien. 

De bomen worden verwijderd en nieuwe bo-
men worden aan de beide zijkanten van de weg 
geplaatst. In de middenberm worden struiken 
zoals op de Singel aangebracht, zodat het to-
taalbeeld groen en kleurig zal zijn. 

BOMENKAP 
IN MOLEN-
AKKER De laatste paar maanden is de wijkraad Mo-

lenakker betrokken bij de discussie over de 
plaatsing van arbeidsmigranten voor de duur 
van tenminste 10 jaar. Nadat de raad besloten 
heeft eind 2018 om 1000 arbeidsmigranten 
te plaatsen in Weert, zijn er vanuit het bestuur 
keuzes gemaakt. In eerste instantie werd het in-
dustrieterrein aan de Van Hornelaan aangewe-
zen, maar dat voldeed niet aan de eisen van het 
bestemmingsplan. Vervolgens heeft het college 
twee plaatsen aangewezen, één in Stramproy 
aan de Industrieweg 16 en één in de Dr. Schae-
pmanstraat 45 in Weert. Op deze locaties wor-
den respectievelijk 204 en 106 arbeidsmigran-
ten gehuisvest. Verder worden er geen plaatsen 
aangewezen, hetgeen inhoudt dat er maximaal 
310 arbeidsmigranten in Weert geplaatst zullen 
worden.

Vanuit het gezamenlijk overleg Wijk- & Dorps-
raden is hierop gereageerd, temeer omdat de 
Wijk & Dorpsraden de communicatie vanuit de 
gemeente niet optimaal vonden. Er waren een 
hoop onduidelijkheden betreffende: om wel-
ke personen gaat het, jonge mannen en jonge 
vrouwen of gezinnen? Hoelang is het voorne-
men dat zij blijven? Hoe wordt de veiligheid 
gegarandeerd en voor wie doen wij het? Met 
name de laatste vraag is essentieel. Huisvesten 
wij de arbeidsmigranten die in België of Brabant 
gaan werken of zijn het specifiek die arbeidsmi-
granten die Weert zelf nodig heeft? Daarnaast 
kwamen er een hoop vooroordelen voorbij, zo-
als dat de arbeidsmigranten vaak dronken zijn, 
te hard rijden en zich niets van onze normen en 
waarden aantrekken.

De wijkraad Molenakker heeft in haar vergade-
ring bepaald dat de opzet van verzet/overleg 
naar de gemeente, zoals door een groot aantal 
Wijk- & Dorpsraden was voorgesteld, te kort 
door de bocht is. De wijkraad Molenakker heeft 
voorgesteld om eerst antwoorden te krijgen 
(wie, wat, welke en waarom) alvorens tegen 
het plaatsen van arbeidsmigranten te zijn. Daar-
naast heeft de wijkraad Molenakker voorge-
steld om eerst naar de gemeente te stappen en 
te bekijken welke garanties worden afgegeven 
zodat er geen overlast ontstaat. Dit werd door 
diverse wijkraden ondersteund, echter binnen 
de Wijk- & Dorpsraden is hierin een tweespalt 
ontstaan, waardoor het mogelijk is dat u een 
persbericht of een gemeentelijk standpunt 
leest dat niet overeenkomt met hetgeen het 
bestuur van de wijkraad Molenakker heeft be-
sloten binnen haar vergadering.

HUISVESTING 
ARBEIDSMIGRANTEN ZANGVERENIGING 

LAAR

ZING JE BINNENKORT MET ONS 
MEE?

Zangvereniging Laar is een gezellige club mensen die van zingen houden. 
Met Annemarie Moors als dirigente is het repertoire zowel met kerkelijke 
als profane zang uitgebreid. We beschikken over een breed muziekreper-
toire zodat we voor diverse gelegenheden en voor een breed publiek van 
alle generaties een uitvoering kunnen verzorgen. We worden regelmatig 
ingezet voor het opluisteren van de H. Missen op Laar, maar ook bij be-
grafenis- en huwelijksmissen. Het betekent veel voor de toehoorders als 
er een koor op hun bruiloft zingt of bij het afscheid van een dierbare. Het 
menselijke wordt door het koor versterkt. Je geeft de mensen het respect 
dat zij verdienen. Dat gevoel en het samen gezellig oefenen voor een op-
treden maakt de zangvereniging een club als een voetbalclub. Je oefent 
en leeft naar het optreden toe. Dan het grote moment, de wedstrijd. Gaat 
het goed dan heb je een gevoel alsof je gewonnen hebt. Achteraf lekker 
sociaal met elkaar praten en dan weer uitzien naar de volgende repetitie.

Tijdens festiviteiten op Laar (Weert) en omgeving zingen we graag ons 
repertoire. Naast het zingen organiseren we bovendien diverse activitei-
ten waarbij ook partners van de koorleden aanwezig zijn. De jaarlijkse 
hoogtepunten zijn de Boôrekeêlemès, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de 
afsluiting van het koorseizoen, Cultureel Lint, St. Caeciliafeest, Allerheili-
gen, de Kerstuitvoering Ouderenbond en als kers op de taart de mooie en 
sfeervolle Kerstviering. 

Op dit moment beschikt ons koor over 30 zangers en zangeressen. We 
zoeken steeds naar de juiste balans tussen respect voor traditie en oog 
voor vernieuwing en hebben daarmee de laatste jaren een mooie ontwik-
keling doorgemaakt. Kijkend naar de toekomst is het werven van nieuwe 
leden cruciaal voor het voortbestaan van het koor. 

Zing jij ook graag, maar denk je dat je niet goed genoeg bent? Flauwekul, 
wij  zoeken mensen die van zingen en van gezelligheid houden. Wij leiden 
je op en begeleiden jou naar een hoger niveau. Wil je graag iets voor de 
medemens doen? Dan ben je van harte welkom! Op woensdagavond van 
18.45 uur tot 20.00 uur repeteren wij in café-zaal “Bee-j Bertje” aan de 
Rietstraat 28, 6003 PM op Laar. We nodigen je graag uit om eens een 
keer te komen luisteren en de sfeer te proeven. 

Interesse? 
Je kunt dan contact opnemen met onze secretaris Harrie Houtappels | 
0653841307 | info@zangvereniginglaar.nl | www.zangvereniginglaar.nl
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In oktober 2018 heeft de wijkraad Molenakker haar eerste fietstocht, de ‘Ken uw Wijk Fietstocht’ 
georganiseerd. Deze fietstocht was een groot succes: Meer dan 100 deelnemers maar vooral 
veel lof over het idee, de uitwerking en de mogelijkheid tot sociale cohesie. Mensen die elkaar al 
lang niet meer gezien hadden, kwamen elkaar tegen en begonnen spontaan afspraken te maken. 
Ouderen die tussen de jongeren fietsten en zelfs deelnemers van het kerkkoor Laar die snel ge-
zongen hadden om toch nog maar even de fietstocht te kunnen halen. Kortom, een groot succes.

Maar het nadeel van succes is dat het moeilijk te overtreffen is en meestal stopt een topsporter 
op zijn hoogtepunt. Welnu de wijkraad is van mening dat, gezien vanuit de bestuursleden, wij 
geen topsporters meer zijn. Daarom hebben wij in onze vergadering besloten om de tweede 
Molenakker Fietstocht te organiseren. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en wij zullen 
wederom een mooie leerzame fietstocht organiseren, die ook bijdraagt aan de sociale cohesie 
van de bewoners.

Dus noteer alvast in uw agenda: 

Zondag, 6 oktober 2019
van 10.30 uur tot 12.00 uur
op het plein nabij Jan Linders
opening Fietstocht Ken uw Wijk 
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VERVOLG OP 
‘KEN UW WIJK’

FIETSTOCHT.
EEN GOED IDEE VOOR JOUW 
BUURT, WIJK OF DORP?

Weert is een bruisende stad met inwoners en 
ondernemers die graag samen leuke dingen 
bedenken, doen en organiseren. Heb je een 
idee dat een positieve bijdrage levert aan de 
woonomgeving, leefbaarheid of verbinding in 
de wijken of dorpen van Weert? Kunnen jij en 
je buurtgenoten – op wat voor manier dan ook 
– de band met de buurt versterken? Ga dan in 
gesprek met de gemeente Weert, zodat wij jul-
lie idee op een passende manier kunnen onder-
steunen! 

Positieve bijdrage aan de buurt
Als gemeente vinden wij de leefbaarheid in 
buurten, wijken en dorpen belangrijk. We jui-
chen het dan ook toe dat inwoners zelf met 
ideeën komen hoe we Weert nog leuker, gezel-
liger en mooier kunnen maken. Zo’n idee kan 
allerlei vormen aannemen en een buurt, wijk of 
dorp op allerlei vlakken aantrekkelijker maken. 
Zowel de ruimte om je heen als op sociaal vlak. 
Denk aan het organiseren van ontmoetingsac-
tiviteiten, het (her)inrichten van de openbare 
ruimte of onderwerpen zoals veiligheid. 

Voorbeelden ideeën
We hebben de afgelopen jaren al een heleboel 
inwoners met goede ideeën ondersteund. Zo 
hebben we meegedacht over het realiseren van 
de schoolmoestuin in de wijk Graswinkel. Ook 
hebben we samen met de Voedselbank de zus-
ters Birgittinessen ondersteund, zodat zij men-
sen in armoede een warme maaltijd kunnen 
aanbieden. Ook konden we ondersteunen bij 
het realiseren van de ontmoetingsplek Vrakker-
plein en hebben we samen met inwoners een 
pleegoudernetwerk opgericht. 

In gesprek over ideeën
Al die goede ideeën juichen wij toe, want Weert 
is van ons allemaal. Daarom willen we graag met 
jullie in gesprek gaan over ideeën of activiteiten 
die een positieve bijdrage leveren aan de woon-
omgeving, leefbaarheid en verbinding in jouw 

buurt. Voorwaarde is dat dat idee samen met 
anderen bedacht is én uitgevoerd wordt. Als 
jij en je buurtgenoten een goed idee hebben, 
nodigen we jullie uit om met ons in gesprek te 
gaan. In dat gesprek bespreken we of en op wat 
voor manier wij daarin kunnen ondersteunen. 
We denken dan bijvoorbeeld mee over hoe ie-
mand, samen met buurtgenoten, dat idee kan 
realiseren. We geven tips, brengen inwoners in 
contact met de juiste personen en we kijken of 
een idee eventueel nog ondersteund kan wor-
den met subsidie. In dat geval kunnen we hel-
pen met de subsidieaanvraag.

Voorwaarden: wanneer wel of niet?
Wij gaan altijd in gesprek met inwoners over of 
en op wat voor manier wij hun ideeën kunnen 
ondersteunen. Soms komt jouw idee in aan-
merking voor subsidie. Daar is een aantal voor-
waarden voor. Die voorwaarden vind je op onze 
websitepagina: www.weert.nl/burgerinitiatie-
ven  

Ga met ons in gesprek!
Als jij en je buurtgenoten ideeën hebben, nodi-
gen we jullie uit om met ons in gesprek te gaan. 
We zijn erg benieuwd hoe jullie de band met 
de buurt willen versterken. Ons team staat klaar 
met adviezen, tips en soms ook geld. Heb je een 
idee? Maak dan een afspraak en ga met ons het 
gesprek aan! Dat kan door te mailen naar bur-
gerinitiatieven@weert.nl of door het formulier 
in te vullen op www.weert.nl/burgerinitiatieven 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met 
jou, om een afspraak te maken! 

Informatie
Op onze websitepagina www.weert.nl/burgeri-
nitiatieven kun je meer informatie vinden over 
wat je moet doen als jij en je buurtgenoten een 
goed idee hebben. Ga jij de uitdaging aan? Ver-
sterk de band met de buurt!
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Theeschenkerij ‘Hof van Schoor’
Schoor 50
6031 SC Nederweert
0495 - 624933
06 - 22480899
info@hofvanschoor.nl
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Verzorgd door een gedreven team
‘Hof van Schoor’ biedt het hele jaar door uiteenlopende activitei-
ten en arrangementen, zoals workshops en kinderfeestjes of een 
natuurwandeling door de fraaie omgeving, in stijl afgesloten met 
een heerlijke High Tea. Op http://www.hofvanschoor.nl/ vind je 
alle mogelijkheden en komende activiteiten. Inmiddels worden 
Tineke en Nienke bijgestaan door een gedreven team van twee 
vaste medewerkers, acht jonge parttimers en een meisje met het 
syndroom van Down. Het is overduidelijk dat moeder en dochter 
hun zorgachtergrond niet zijn vergeten. 

In de zomer, die duurt hier van 1 april tot 1 november, is ‘Hof van 
Schoor’ van dinsdag tot en met zondag geopend. De rest van het 
jaar ben je op vrijdag, zaterdag en zondag van harte welkom. Je 
vindt de ingang aan de kant van de Wessemerdijk. Even de auto 
parkeren langs het kanaal en de weg oversteken naar de oprit. 
Slecht ter been? Dan is er een parkeerplek gereserveerd op het 
erf. Bel even tevoren met 0495-624933 of 06-22480899 en het 
hek wordt geopend. Daar zorgen Tineke en Nienke ook gewoon 
voor! 

Nieuwsgierig?
Kom dan gezellig 
een keer langs! 

Kijk voor meer info op:  
www.hofvanschoor.nl 

De rustgevende stilte, het verkoelende briesje, de geur van vers 
gemaaid gras en het kanaal dat van Wessem naar Nederweert 
voert. Allemaal krachtige ankers die bezoekers en beleving met el-
kaar verbinden in Theeschenkerij ‘Hof van Schoor’. In deze prachti-
ge omgeving geniet je buitengewoon van uitstekende gastvrijheid, 
faciliteiten en uiteraard thee (maar ook koffie) met bijpassende 
lekkernijen. De tijd staat hier even stil. Tijd om weer helemaal tot 
jezelf te komen. 

Even voorstellen: Tineke en Nienke heten je van harte welkom. 
Moeder en dochter runnen met veel plezier de theeschenkerij. 
Moeder Tineke startte de sfeervolle pleisterplaats zo’n tien jaar 
geleden. Toen de zaak eenmaal lekker liep, verhuisde dochter 
Nienke met haar jonge gezin van Den Haag naar Weert om haar 
moeder bij te staan. Een hele stap waar niemand spijt van heeft 
gekregen. De samenwerking verloopt uitstekend en dat is terug te 
zien in het succes van ‘Hof van Schoor’: het aantal bezoekers stijgt 
nog elk jaar. Het gedeelde verleden van moeder en dochter in de 
zorg is daar wellicht debet aan. In die branche leerden ze het grote 
belang van goede zorgverlening en dat is precies wat ze in ‘Hof van 
Schoor’ bieden. Op hun eigen, smakelijke manier. 

Levendige gezelligheid
‘Hof van Schoor’ staat met name bekend om de voortreffelijke 
High Tea’s en Afternoon Tea’s. Maar ook voor een uitgebreide 
lunch of een verkwikkend kopje koffie of glas thee, al dan niet ver-
gezeld van een lekker stuk taart of gebak, kun je hier prima te-
recht. Alles vers en zelfgemaakt, met een flinke dosis persoonlijke 
toewijding. Liever iets sterkers? Wijnen, Engelse en Ierse bieren 
staan ook op de kaart. Niet alleen in de theeschenkerij, maar ook 
er rondom heen is het een levendige gezelligheid. Er lopen diverse 
dieren rond, waaronder twee Schotse collies, kippen, twee hang-
buikzwijnen, een Shetlandpony en vier Soay-schaapjes, oorspron-
kelijk afkomstig van een eilandje voor de Schotse kust. Achter de 
theeschenkerij bevinden zich ook nog een kleurrijke bloementuin 
en moestuin met fruitbomen en klein fruit. Er valt dus genoeg te 
proeven, te zien en te beleven. 

HOFLEKKER GENIETEN 
BIJ THEESCHENKERIJ 
‘HOF VAN SCHOOR’
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Donderdag 13 juni werd onze kat Nelson om-
streeks 18.30 uur gegrepen door een Mechelse 
herder op de rand van ons eigen perceel en het 
speelveld op Molenakker (Smalbeekpad). De 
hond greep Nelson in z’n buik en schudde hem 
flink door elkaar. Het gekrijs van de kat en ge-
grom van de hond waren van ver te horen. Zijn 
baasje stond verder op het plein. We hebben 
hem nog geroepen maar hij riep zijn hond en 
liep door. Wij bleven achter met Nelson. 

We zijn diezelfde dag nog naar de dierenarts 
geweest waar we te horen kregen dat Nelson 
enkele gebroken ribben had. Met pijnstillers 
hebben we hem weer mee naar huis genomen. 
Maar na 2 dagen niet eten en niet uit z’n mandje 
komen, moesten we hem alsnog laten opere-
ren. Helaas was de lieverd niet meer te redden 
en hebben we hem zaterdagmiddag moeten 
laten inslapen. 

Zijn beste vriend Jopie (onze andere kat) is al 
dagen op zoek naar z’n maatje, die helaas niet 
meer thuis zal komen.

LOSLOPENDE
MECHELSE 
HERDER DOODT
ONZE LIEVE KAT,
DIE NIET TE 
MISSEN IS.
 

EEN 
VERNIEUWDE 
FACEBOOK-
PAGINA 

Van de bewoners van Molenakker, voor de be-
woners van Molenakker. Hoezo dat? We heb-
ben toch een website! En we hebben toch een 
mooi gedrukte wijkkrant! 
Ja dat klopt, maar wanneer was de laatste 
keer dat jij op de website hebt gekeken?  En 
de krant, die komt maar tweemaal per jaar uit. 
En die zijn er vooral vóór ons. Dus... als jij nou 
een berichtje wil delen, of een vraag wil stellen, 
of een foto van een mooi momentje in de wijk 
wil delen, dan kan dat nu via onze nieuwe face-
bookpagina. 

Wat hopen we? 
Wij hopen dat deze pagina een levendig plat-
form wordt. Een platform waar berichtjes op 
komen van jou, van je buur(T)vrouw, van groep-
jes bewoners die een initiatief hebben, van de 
wijkagent, de buurtvereniging, de basisschool, 
of van wie dan ook die verbonden is aan onze 
wijk. Berichtjes die handig voor je zijn, bericht-
jes waarmee buurtgenoten vragen kunnen stel-
len aan buurtgenoten, berichtjes waarmee je 
kunt volgen wat er zoal gebeurt in onze buurt, 
berichtjes die je verbinden met onze wijk. Kort-
om, een positieve pagina.

Voor klachten, signalen van verdachte omstan-
digheden e.d. is deze pagina niet bedoeld. Die 
passen veel beter in de buurtApp en kun je kwijt 
via de website van de Wijkraad [www.Molenak-
ker.nl]

Hoe gaat dat dan? 
We kiezen voor een open facebookpagina. Je 
kunt de pagina liken en vrienden worden, zodat 
ook jij berichtjes kunt plaatsen. En natuurlijk is 
het fijn als jij de pagina ook deelt, zodat zoveel 
mogelijk buurtbewoners mee kunnen doen. En 
ja, natuurlijk ontvangen we graag suggesties 
#opbouwendekritiekiswelkom
NB: En, hoewel we hopen dat het niet nodig is, 
kijkt de beheerder mee om er voor te zorgen 
dat het voor iedereen leuk blijft....  #doeslief

En wat is de naam? 
De huidige ‘Wijkraad Molenakker-pagina’ trans-
formeren we naar een platform van en voor de 
hele wijk en daar hoort een nieuwe naam bij. 
Weet jij er een? Dan zien we graag je suggestie 
op de huidige facebookpagina ‘Wijkraad Mo-
lenakker’ Je kunt ook je suggestie sturen naar 
Colette_van_den_heuvel@hotmail.com 

#LEUKNIEUWS 

#GESPOTINDEWIJK

#DOESLIEF 
  
#RESPECTVOORONZEBUURT

#MOOIMOMENT 

#KANIEMANDMIJHELPEN? 

#ZINOMMEETEDOEN? 

#IKZOEK... 

Wij willen graag in contact komen met de eige-
naar van de Mechelse herder.  U kunt ons tele-
fonisch bereiken op:
06-22426279 of op Stellingmolen 40.

Mocht iemand weten van wie deze Mechelse 
herder is, laat het ons dan weten. Het mooiste 
zou zijn als de eigenaar van de hond zelf con-
tact met ons opneemt. 

STICHTING 
VRIJWILLIGE 
ADMINISTRA-
TIEVE ONDER-
STEUNING 
WEERT E.O.

Voor ondersteuning  bij uw (financiële) ad-
ministratie  door vrijwilligers

Vrijwilligers van VAO ondersteunen mensen 
bij het op orde brengen, verwerken en bijhou-
den van hun (financiële) administratie aan huis. 
Deze hulp is gratis. Voorwaarde is wel dat u zélf 
wil werken aan het verkrijgen van meer inzicht 
in de eigen (financiële) administratie. U leert tij-
dens een traject van de vrijwilliger niet alleen 
hoe u zelf papieren in ordners sorteert en brie-
ven verwerkt, maar ook hoe u inkomsten en uit-
gaven op een rijtje zet, een kasboekje gebruikt 
en toeslagen controleert.  

Aanmelden
Heeft u hulp nodig? Meld u dan aan via info@
vaoweert.nl, bel 06 – 22787418 of kom langs 
tijdens onze inloopspreekuren in het Cwartier, 
kamer 319, Beekstraat 54 te Weert zie www.
vaoweert.nl voor de openingstijden. 

Vrijwilliger worden?
Wij zoeken altijd vrijwilligers en coördinatoren 
voor Weert en Nederweert! Meer informatie of 
aanmelden: info@vaoweert.nl   
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Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen na hon-
denpoep en vuurwerk. Het afvalprobleem speelt nu met 
name bij de parkeerplaats van Jan Linders. Zo zetten 
mensen regelmatig vuilniszakken, grofvuil en ander af-
val dat daar niet thuis hoort naast de containeringangen. 
Maar ja, het is toch ook dichterbij dan de milieustraat 
en we besparen ons een ‘knip’.  De wijkraad krijgt hier 
steeds meer klachten over en laten we eerlijk zijn, het 
ziet er toch ook niet uit. 

Ja, kijk maar eens goed naar de foto’s hiernaast. De foto 
is reeds uitvoerig onderzocht door tal van gedragswe-
tenschappers. Maar die weten het ook niet. WAAROM? 
Wie dumpt zijn meuk op een toch al overvolle verzamel-
plaats?

Laat het tafereel even op u inwerken en stel u voor dat u 
met uw lege glaswerk komt aanlopen bij deze glasbak-
ken. Wat is uw eerste ingeving?
a. Daar moet de gemeente wat aan doen! En u zet ook 
uw lege glaswerk bij de glasbak.
b. Wat een troep! En u zet ook uw lege glaswerk bij de 
glasbak.
c. U keert enigszins teleurgesteld met uw lege glaswerk 
terug naar huis om het later in de     week nog eens te 
proberen.

U hoeft uw ingeving niet te delen met anderen. Maar ik 
zal die van mij wel in alle eerlijkheid met u delen. Ik ga 
namelijk voor c.

Die verfraaiing is nu echter ver te zoeken nu onze door-
gaans keurige buurtgenoten besloten hebben om bij 
een volle glasbak hun afval dan maar naast de glasbak 
te plaatsen. Blijkbaar met de gedachte “Dan had men 
die glasbak maar eerder of vaker moeten legen” of “Als 
iedereen het doet, waarom zou ik het dan niet doen?”
Toch wil ik mijn medebewoners van de Molenakker een 
jij-bak over de glasbak voorschotelen in de vorm van een 
haalbaar en goed voornemen. Zullen we onze omgeving 
zelf mooi en schoon houden en niet in de reflex schieten 
om daar een ander voor verantwoordelijk te houden? 
Deal!

AFVAL NAAST DE 
GLASCONTAINERS

PODOTHERAPIE 
VERHOEVEN VIERT 
30-JARIG BESTAAN 
EN BLIJFT ZICH 
ONTWIKKELEN

In 1989, 30 jaar geleden, begon Nancy Verhoe-
ven een praktijk voor podotherapie op de Pau-
lusstraat in Weert. In die tijd moest ze aan de 
meeste huisartsen nog uitleggen wat podothe-
rapie allemaal inhield. Inmiddels is Podothera-
pie Verhoeven, na de nodige verhuizingen, uit-
gegroeid tot een bedrijf met 3 vestigingen en 5 
medewerkers. Deze groei is vooral te wijten aan 
mond tot mond reclame door zowel patiënten 
als verwijzers. Daar zijn alle medewerkers trots 
op en daar krijgen ze energie van, zodat ze altijd 
die extra persoonlijke aandacht, service, vrien-
delijkheid en kwaliteit kunnen bieden. De kwa-
liteit wordt ondersteund door constante scho-
ling, innovatie en gebruik van nieuwe technieken 
voor diagnose, ganganalyse, screeningen, be-
handelingen, taping, podotherapeutische zolen 
en teenorthesen. Om mensen met voet-, knie-, 
heup- en rugklachten goed te kunnen bedienen 
is de praktijk in het gezondheidscentrum Mole-
nakker 5 dagen per week geopend en kunnen 
volwassenen, kinderen en sporters snel terecht. 

Het doel van het bedrijf is in al die jaren hetzelfde 
gebleven: Heel Weert en omstreken zo goed en 
pijnvrij mogelijk laten bewegen. Daarnaast willen 
wij mensen met bepaalde aandoeningen zoals 
diabetes en reuma begeleiden en adviseren. De 
oplossingen zijn altijd individueel gekozen en 
vervaardigd. Echte zorg op maat, snel geleverd 
en dicht bij huis. De zorg wordt door de meeste 
verzekeringen (deels) vergoed.

Podotherapie Verhoeven is door 30 jaar con-
stant verbeteren en ontwikkelen echt een begrip 
in Weert en werkt goed samen met huisartsen, 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten, praktijkondersteuners, specialisten, pe-
dicures, osteopaten en schoenenzaken. Omdat 
uit onderzoek blijkt dat bewegen bij allerlei aan-
doeningen verlichting kan brengen, zijn de po-
dotherapeuten blij dat ze kunnen bijdragen aan 
een betere gezondheid voor veel mensen. Alles 
in het belang van de patiënt, dat is de drijfveer!

PODOTHERAPIE 
VERHOEVEN 
GEZONDHEIDS-
CENTRUM 
MOLENAKKER
NOORDKADE 2H   

0495-537868
PODOTHERAPIE-WEERT.NL

molenakker.nl  |  wi jkraad@molenakker.nl12 13



Verkeersmetingen Mole-
nakkerdreef (werkdag)
 mei-15 dec-18 mrt-19

Totaal aantal voertuigen 1848 2245 2234

licht 1676 (91%) 2171 (97%) 2181 (98%)

middel 107 (6%) 49 (2%) 32 (1%)

zwaar 36 (2%) 25 (1%) 21 (1%)

V85 58 km/u 57 km/u 57 km/u

molenakker.nl  |  wi jkraad@molenakker.nl

Ik zit op mijn knieën in de voortuin en doe 
een nobele poging om kruid van onkruid 
te scheiden. 

Buurman één, voor verse broodjes op weg 
naar de Jan Linders roept... “Goed bezig 
buurvrouw.” Da’s fijn. Dat geeft de burger 
moed. 

Buurman twee kijkt wat meewarig.. .”Het 
is toch veel te warm?” Hij belooft mij op te 
rapen als ik door de hitte bevangen over 
een uur plat op de grond lig. Kijk, daar kun 
je op bouwen!

Buurman drie is op weg naar buurman 
vier om samen een rondje te fietsen... vast 
zondagochtendritueel. “Goeiemorgen 
buurman.” 

Buurman vijf bereidt zich voor op een 
warme dag en heeft zijn zwembroek al-
vast aan. Ook hij roept iets in de trant van 
“Goed bezig” en checkt nog even bij de 
buren die op vakantie zijn of alles in orde 
is.

Tot slot maakt ook een buurvrouw nog 
een praatje. 

Zomaar een zondagmorgen in een mooie 
buurt! 

De buurTvrouw 

ZOMAAR 
EEN ZONDAG-
MORGEN... 

Als voorbereiding op de beklimming van de 
Mont Ventoux op 5 en 6 september a.s. or-
ganiseerde het Toon Hermans Huis Weert 
op zaterdag 22 juni voor de zevende keer 
een sponsor wandel- en fietstocht onder de 
naam ‘Jan Caristocht’. 
Onder een aangename zon werden de deel-
nemers om 9.15 uur uitgeluid door de voor-
zitter van het Toon Hermans Huis Weert, 
mevrouw Loekie van Maaren-van Balen. 
Ruim 20 wandelaars en meer dan 25 fietsers 
deden mee aan de tocht. Daaronder niet 
alleen de Toons Toppers 2019 en de leden 
van het Mont Fou-team, maar ook een aan-
tal wandelaars en fietsers die de wandel- en 
fietstocht als sponsor meemaakte. 

Toons Toppers 2019 en team Mont Fou
Ook dit jaar is er weer een groep enthousias-
te fietsers en wandelaars die onder de naam 
Toons Toppers 2019 op 5 en 6 september 
de beruchte Mont Ventoux gaat beklimmen. 
Te voet of met de fiets. Toons Topper 2016 
Jos van der Vorst neemt onder de naam 
Mont Fou met een eigen team deel. Niet 
op de fiets, niet wandelend, maar Jos wil 
rennend de beruchte berg beklimmen. Het 
liefst vanuit alle drie de startplaatsen! Van-
daar de naam Mont Fou (Fou is het Franse 
woord voor gek). Beide teams ondersteunen 
door hun deelname onderzoek naar kanker 

en voor een deel ook de activiteiten van het 
Toon Hermans Huis Weert.

De fietsers werden zaterdag begeleid door 
ervaren leden van de TWC Nederweert, 
die de 117 km lange tocht ook hadden uit-
gezet. Zij werden ’s middags gastvrij ont-
vangen in het op de grens met Duitsland 
gelegen restaurant Dahlheimer Mühle nabij 
Vlodrop-Station, waar zij van een heerlijke 
lunch genoten. Het laatste gedeelte van de 
fietstocht werden de fietsers begeleid door 
enkele motards o.l.v. Joost Sauvé. 
De wandelaars liepen ruim 23 km door de 
mooie natuur in Weert-Oost en Ell en geno-
ten van een lunch bij Theetuin de Tungelroy-
sebeek in natuurgebied de Krang. 

Jan Caristocht 
De tocht is sinds 2014 vernoemd naar de 
mede-initiatiefnemer en grote stimulator 
Jan Caris uit Ospel, die hoewel hij toen al 
zwaar ziek was, in 2014 de Mont Ventoux 
zowel te voet als per fiets bedwong. 

Steun
Wilt u de Toons Toppers 2019 steunen en 
geld inzamelen voor kankeronderzoek? 
Dat kan via https://www.grootverzette-
genkanker.nl/toonstoppersweert. 

TOPPRESTATIES 
TIJDENS JAN 
CARISTOCHT 2019

In maart zijn er weer verkeersmetingen uitgevoerd door 
de gemeente. Deze doet dit vaker op meer relevante 
verkeerspunten en incidenteel op verzoek ook op ande-
re trajecten.

Ik heb de afgelopen 2 jaar nauw contact onderhouden 
met de verkeersdeskundige beleidsmedewerker van de 
Gemeente Weert en in samenwerking de huidige ver-
keersmaatregelen tot stand gebracht.

Naar aanleiding van de genomen maatregelen met be-
trekking tot het landbouwverkeer door een bepaald ge-
deelte van Molenakker, is er in overleg afgelopen maart 
weer een meting verricht. De resultaten zijn naast de 
eerdere metingen gelegd en hieronder weergegeven. 
Het middel en zware verkeer, waar ook de landbouw-
voertuigen onder vallen, zijn duidelijk aan het verminde-
ren.

Het lichte verkeer is weliswaar toegenomen, maar dat 
kan ook toegeschreven worden aan de groei van allerlei 
zaken zoals economie en werkgelegenheid.

Snelheid is ook nog wel een aandachtspunt, maar dit zal 
altijd wel zo blijven. Zoals eerder ooit is vastgesteld: de 
meeste maximumsnelheid overtreders zijn onze eigen 
wijkbewoners.

De V85 is de maximumsnelheid die door 85% van de 
weggebruikers wordt gereden.
De overige 15% rijdt harder dan de V85.

PARKMANAGEMENT MET 
BETREKKING TOT HET 
LANDBOUWVERKEER 
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Risseweg 13 6004 RM  Weert | 0495 23 00 48 | 06  23 85 01 73
info@mg-bgraphicspecials.nl | MG-BGRAPHICSPECIALS.NL 

X. 
where specialty 
meets quality.

drukwerk
grafische producties
stand-, expositie-
en interieurbouw

Het resultaat indrukwekkend druk- en 
printwerk van topkwaliteit!

U bent op zoek naar  grafische producten om uw boodschap te verkondigen. Luid, 
duidelijk én onderscheidend. MG-B Graphic Specials is de grafische partner die u 
zoekt. Bij MG-B Graphic Specials is geen vraag te gek, geen deadline te strak en 
vooral geen formaat of materiaal te ingewikkeld. Van druk- en printwerk in alle 
soorten en maten: van stand- en expositiemateriaal tot bijzonder onderscheidende 
grafische producties. Bijgestaan door  en in samenwerking met ons grote netwerk 
maken we keer op keer het onmogelijke mogelijk. Zodat uw unieke boodschap 
gehoord, gezien en onthouden wordt.

BESTUUR WIJKRAAD MOLENAKKER

Rob Conemans (voorzitter - Evenementen)
Stellingmolen 5, 6003 CE Weert

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

Leon Nijnens (penningmeester)
Houtzaagmolen 126, 6003 CB Weert 

Jo Zegels  
(Buurtbeheer - Grijs & Groen)
Houtzaagmolen 128, 6003 CB Weert 
E-mail: j.zegels@gmail.com

Ron Schaeken (algemeen bestuurslid)
Windmolen 31, 6003 BK Weert 
ronschaeken@hotmail.com

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: Alex Grijmans
Fotografie: Colette van den Heuvel
Teksten: Toledo Talen
Facebook en website: Colette van 
den Heuvel Marie-Louise Verberne
www.molenakker.nl
Email: wijkraad@molenakker.nl

Alex Grijmans Hoofdredactie
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert
E-Mail wijkraad@molenakker.nl

WERKGROEP WIJKEVENEMENTEN

Vacant

BUURTVERENIGINGEN

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  

COLOFON

Redactieadres:
Alex Grijmans

Email adres:
wijkraad@molenakker.nI

Website adres:
www.molenakker.nI

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

concept | design | interior | expo
strategy | communication | marketing

joana@chapters.design | 06 46 83 43 31

Taallessen Spaans-Nederlands, vertal ingen en  
redigeren van teksten en hulp bi j het schri jven van zakel i jke 

en particul iere brieven

Toledo Talen
drs. Lia Brunenberg – 
van der Sanden

Houtzaagmolen 128
6003 CB Weert

T 0495-545635
M 06-51626003
E info@toledotalen.nl


