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Zoals u meermaals heeft kunnen lezen in onze wijkkrant heeft de “Stichting Wijkraad Molenakker het jaar 2014 uitgeroepen tot het jaar van de 
ouderen. Hier is ook het idee geopperd om twee Jeu de Boules banen aan te leggen cq op te knappen op de locatie bij de Beltmolen nabij de 
Montessorischool. Dit naar Frans voorbeeld waar mensen elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Terwijl wij, de redactie dit schrijven 

zijn de werkzaamheden al begonnen en inmiddels afgerond. Wij verwachten de banen te kunnen openen op 28.06 tijdens het wijkfeest.
(Lees verder op pagina 2)
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Van de redactie
Lente, zomer, herfst, winter en weer lente … er zijn nog zekerheden in het leven. Eén van die zekerheden is dat 

onze Nieuwskrant Molenakker opnieuw in uw brievenbus valt. Na een voor velen mooie en anderen vervelende 

lange, zachte winter is de natuur in al zijn pracht weer ontwaakt. Met de hogere temperaturen en het uur langer 

licht hebben wij vooralsnog maar twee klachten binnen gekregen. Hopelijk een voorbode van een rustige zomer. 

Nog even een speciaal woord van dank richting Jan Linders. Want zij hebben de “Stichting Wijkraad Molenakker” 

opgenomen in hun goede doelen-acties voor 2015. De eerste donaties zijn inmiddels binnen en zullen welbesteed 

worden aan de nieuwe Jeu de Boules club Molenakker.  

En verder laat u zich maar eens lekker wakker kietelen door de zon. Even lekker met een boek, brunch, barbecue 

of gewoon met een hapje en een drankje in je ontwaakte tuin vertoeven. Voor hen die er weer even tussen uitgaan 

en ook met het oog op de komende vakanties, veel plezier, maar kom vooral weer gezond terug. 

Toledo Talen
drs. Lia Brunenberg – van der Sanden
Houtzaagmolen 128
6003 CB Weert
T 0495-545635
m 06-51626003
e info@toledotalen.nl

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

 

Ingebruikname  
“Jeu de Boulesbanen”
(Vervolg van pagina 1)

De meest geëigende plaats om sociale contacten aan te 

knopen is naar Frans voorbeeld  de beroemde “Jeu de 

Boulesbaan”. Onder enkele grote bomen, meestal plata-

nen, wordt op een klein veld met ballen gegooid. Zet 

daaromheen enkele bankjes en de ouderen zijn met 

elkaar in gesprek. Tussendoor wordt een spelletje “Jeu de 

Boules” gespeeld en na enkele uren gaat ieder weer naar 

huis. Op vaste dagen en tijden weten de ouderen elkaar 

te vinden. Gezelligheid staat boven het spel en het 

samenzijn wordt bevorderd. 

Vanuit het bestuur heeft bestuurslid en adviseur Thom 

Cremers het initiatief genomen om de zaken zowel gere-

geld als mede georganiseerd te krijgen. Met zijn promotie 

zaterdagen in Maart bij Jan Linders met de bekende 

rastervlaaien en statiegeldacties hebben zich inmiddels  

27 geïnteresseerde gemeld. Ook heeft Thom Cremers 

contact gezocht met de Petanque-club Weert, om het 

spelregel technisch allemaal op orde te krijgen. Vanuit de 

donatiegelden van het Jan Lindersfonds kunnen wij nu 

wedstrijdballen en scoremappen aanschaffen. 

Er zal vooral recreatief gespeeld gaan worden in onder-

linge competities. Indien de weersomstandigheden het 

toelaten wordt er het gehele jaar door gespeeld Tussentijds 

is er gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie 

en een social praatje op een van de bankjes en tafeltjes. 

Een verplichting om elke keer te komen spelen is er niet. 

Er wordt namelijk altijd gespeeld door de dan aanwezige 

leden. 

Enfin, zoekt u een sport, die zowel spannend als ontspan-

nend is? Waar u ook samen met uw man of vrouw aan 

deel kunt nemen? Kom dan eens kennismaken met “Jeu 

de Boules”, een sport die door de Fransen ook wel 

Petanque wordt genoemd. Het is een gezellige sport voor 

jong en oud.

Is uw interesse bij het lezen van dit artikel gewekt neem 

dan gerust contact op met:

Thom Cremers.

Standaardmolen 10, 

6003 CJ  Weert

M. 06-30792347

E.  thomcremers@hotmail.com
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Woord van de voorzitter
2015 is inmiddels 5 maanden oud. Voor mij als voorzitter lijkt het wel dat hoe ouder je wordt, 

des te sneller de tijd gaat. En ouder word ik. Juist het ouder worden houdt de wijkraad momen-

teel bezig. Wat gebeurt er allemaal in Nederland? Er komen allerlei geluiden uit Den haag. 

Bezuiniging hier en bezuiniging daar, het wegschrappen van middelen, het decentraliseren van 

budgetten en het simpelweg stoppen van gelden om zaken uit te voeren. Juist het ouder worden 

komt met gebreken. Ouderen behoeven meer zorg en meer steun. Maar ouderen hebben daarbij ook meer te bieden. Zij 

hebben de ervaring, zij hebben aan den lijve ondervonden wat werken betekent en wat dat met je lichaam doet. 

De wijkraad is betrokken bij de ouderen. De afnemende zorg zorgt ervoor dat ouderen langer in onze wijk blijven wonen. 

Dat vind ik persoonlijk een mooie gedachte. Als het aan mij ligt en het is mogelijk, blijft ik tot aan mijn dood lekker in 

mijn eigen woning wonen. Vertrouwde omgeving en een woning voor en door mij ingericht. In de jaren 70 en 80 werd 

met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, toen nog tussen de 62 en 65 jaar, bijna automatisch een 

ticket verkregen voor het bejaardenhuis. Deze vaak onpersoonlijke duiventillen, gerund op commerciële basis met 

het oogmerk om zoveel mogelijk winst te maken, zijn gelukkig verleden tijd. Tegenwoordig blijven de mensen lekker 

binnen hun vertrouwde omgeving wonen. Alleen als het helemaal niet meer gaat, komt er een plaats vrij om daar onder 

verzorging en toezicht verder te leven.

Enfin, u zult wel denken welke kant gaat het nu weer op. Correct. De wijkraad heeft besloten om de komende jaren extra 

aandacht te besteden aan de ouderen. Wij gaan in gesprek met de gemeente Weert om aandacht te krijgen voor dit 

thema. Wij proberen op de politieke agenda te komen, zodat er ook binnen de gemeentelijke organisatie extra aandacht 

is voor dit onderwerp. Wij willen dat in samenwerking met de gemeente de wijk Molenakker meegroeit met haar tijd. 

Bij het ontstaan van Molenakker was er de babyboom. Jonge gezinnen kwamen in grote getale. Vestigden zich in de 

wijk en nadat huisje, boompje en beestje geregeld waren, werd aan het nageslacht gedacht. De kinderen kwamen, de 

wijk werd kindvriendelijk ingericht. Gaandeweg werden de speeltoestellen voor de allerkleinsten ingeruild voor hang-

plekken en Calisthenics toestellen. We zien nu dat de wijk door de jeugd verlaten wordt. Zij zijn zover dat ze uitzwermen 

en zich elders vestigen. De scholen zien dat het aantal kinderen afneemt. De wijk vergrijst en niet alleen qua haarkleur. 

Juist de vergrijzing van de wijk leidt ertoe dat er extra maatregelen genomen moeten worden om ons hoog woongenot 

te behouden. Essentieel voor de wijk is dat het openbaar vervoer goed bereikbaar blijft. Dat er een levensmiddelensu-

permarkt als Jan Linders is en dat de voorzieningen worden afgestemd op de populatie van de wijk. We hebben de 

komende jaren behoefte aan hangplekken voor ouderen, ontmoetingsplaatsen, lichaamsbeweging voor ouderen en toe-

gankelijke straten en trottoirs voorzien van een rollator vriendelijke opritten. 

De wijkraad is hiermee begonnen. Wij zijn zeer trots dat wij onze eigenhandig gerealiseerde Jeu de Boulesbanen (twee 

stuks) in gebruik kunnen nemen. Acties bij onder meer Jan Linders, hebben ertoe geleid dat we al 27 leden, hoofdza-

kelijk ouderen, hebben die een of meerdere keren per week gezamenlijk gaan Jeu de Boules spelen. Juist deze sociale 

activatie van ouderen leidt ertoe dat zij elkaar leren kennen, niet meer eenzaam in hun eigen woning zijn opgesloten, 

maar juist actief worden en elkaar zien en aanspreken. Geweldig als wij het Franse voorbeeld kunnen volgen en zien 

dat naast de groep die het spel beoefent ook een aantal personen gezellig met elkaar in gesprek is, al dan niet met 

een Pastice.

Nu maar hopen dat de rest van de wijkbewoners NIET denkt, leuk we hebben een nieuwe hondenuitlaatplaats.
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Het snoeibeleid kritisch bekeken
Het gemeentelijke snoeibeleid blijft een doorn 
in het oog van bewoners van onze wijk. Ook dit 
jaar heeft de Wijkraad Molenakker bij de 
Gemeente Weert aangegeven niet tevreden te 
zijn over het snoeibeleid en over de uitvoering 
hiervan door de ingehuurde bedrijven. Om 
deze klachten kracht bij te zetten, heeft de 
Wijkraad Molenakker nu de hulp van een 
expert ingeroepen. 

Het volgende scenario speelt zich keer op keer af. 

In het gemeentelijke snoeibeleid wordt aangegeven 

waar, wanneer en hoe het groenonderhoud en -beheer 

wordt uitgevoerd. Ingehuurde bedrijven, zoals Risse, gaan 

hier vervolgens mee aan de slag. Nu is Risse een prima 

bedrijf, alleen blijkt dat medewerkers de wijk in worden 

gestuurd met de opdracht 75% te snoeien. Dat gebeurt 

ook: echter zonder inzicht, beleid of gevoel voor uiterlijke 

maatstaven. Hele bomen worden tot vlak boven de grond 

afgezaagd, tweejarige takken blijven staan, Stukken riet 

waarin vogels broeden worden compleet kaal gekapt. Niet 

alleen vervelende voor broedende vogels, maar ook funest 

voor de gewenste privacy van bewoners. Door ingrijpen 

van de wijkraad is deze kaalslag, helaas veel te laat, 

gestopt. 

De gemeente geeft aan dat er geen ongediplomeerde 

mensen aan de slag zijn gegaan: “In alle contracten die 

we op de markt zetten is het gewaarborgd dat er vak-

kundige en gecertificeerde mensen worden ingezet om de 

werkzaamheden uit te voeren of aan te sturen. Bij aanvang 

van de contracten worden de certificaten en diploma’s 

opgevraagd.”

Omdat het de wijkraad aan voldoende expertise ontbreekt, 

hebben zij W. Vlekken ingeschakeld. Naast natuurgids 

(IVN) en bomeninspecteur (Bomenstichting) is hij naaste 

medewerker van “Stichting Groen Weert”. Samen met een 

collega neemt hij hiervoor de inventarisatie en bescher-

ming van de bomen in Weert voor zijn rekening. 

Kritische rondgang langs snoeiwerk
Op 17 maart heeft de wijkraad samen met de heer Vlekken 

en een drietal gemeenteambtenaren, het snoeiwerk langs 

enkele waterpartijen kritisch bekeken. De heer Vlekken: 

“Het oorspronkelijke plan langs de waterpartijen in 

Molenakker was, dat het zicht op de achtertuinen juist 

gewaarborgd zou blijven. Maar gaandeweg hebben de 

bewoners dat anders ingevuld. Juist privacy werd nu de 

norm en velen hebben langs de oever vrij hoge begroeiing 

of een schutting aangelegd. Het dichte wilgen struweel gaf 

daar nog wat extra bescherming. Dit is vanuit het stand-

punt van de bewoners goed te begrijpen en zullen we ook 

moeten respecteren.” De gemeente Weert stelt: “Dat het 

snoeiwerk nu een grote impact heeft op de omgeving. De 

bewoners hebben het gevoel dat hun privacy weer in het 

geding komt. Er moet op enig moment onderhoud 

gepleegd worden. Het groen zal zich echter zeer snel 

herstellen.”

Tijdens de rondgang constateerde Vlekken dat onderhoud 

weldegelijk nodig is: “De ruimte is te beperkt om wildgroei 

van voornamelijk wilgen ongecontroleerd door te laten 

gaan. Uitdunnen en hier en daar voor verjonging zorgen 

was nodig. Een te dichte begroeiing zou ook het onder-

houd van de oevers belemmeren. Uitdunnen van de 

begroeiing was nodig om de oevers bereikbaar te houden. 

Bovendien dreigden andere bomen, zoals enkele knotwil-

gen door het struweel in de verdrukking te komen. Ook 

lagen er gebroken takken van onder meer treurwilgen in 

het water. Juist bij wilgen zal dat gemakkelijk wortelen en 

voor meer begroeiing in het water zorgen. Ook dit draagt 

bij aan verlanding. De waterpartijen moeten open blijven.” 

Privacy in het geding
De gemeente erkent dat de beplanting op dit moment een 

warrig beeld geeft. Zij stelt daarbij echter: “De afgelopen 

jaren is er geen aandacht geweest voor deze beplan-

ting en is er ook geen onderhoud gepleegd aan de 

wilgenstruiken. Het is nu nodig om het ontstane ach-

terstallig onderhoud aan te pakken om tot het 

gewenste beeld te komen. Daarvoor zal er de komende 

jaren gefaseerd gesnoeid gaan worden. Er is door een 

aantal bewoners gereageerd op de kwaliteit van het 

snoeiwerk. Het voornaamste argument was dat hun 

privacy in het geding komt. Het is niet aan de 

gemeente Weert om de privacy van de bewoners te 

waarborgen. De privacy dienen de bewoners zelf naar 

eigen inzicht en wensen te organiseren. Hierbij dienen 

ze rekening te houden met de regels die er gelden 

voor de bewoners aan de waterkant. Tijdens de aan-

koop van de woning zijn destijds in de koopakte regels 

over de inrichting van de tuin aan de waterkant opge-

nomen.” 



FRESH ALLSTARS zijn grenzeloos!
Wellicht heeft u al eens van ze gehoord: de breakdance-

crew Fresh Allstars van dansschool Fresh uit Weert. De 

laatste maanden waren ze regelmatig in het nieuws door 

hun geweldige dansprestaties. Zo wonnen ze de landelijke 

Coach Dance Battle, werd een crewlid Nederlands kampi-

oen en pakten ze bij de laatste grote Nederlandse 

Breakdance Battle een aantal hoofdprijzen. In Weert tre-

den ze regelmatig op. In de Nederlandse breakdancescene 

zijn de Fresh Allstars niet meer weg te denken.  Maar ze 

gaan ook over de grens. Zo waren ze al te vinden in België, 

Duitsland en Frankrijk. En nu zijn de Fresh Allstars uitge-

nodigd om dit jaar deel te nemen aan het Sarajevo Kid’s 

Festival in Bosnië-Herzegovina.

Wie zijn de Fresh Allstars eigenlijk? 
Daan Springer, Max Smeets en de broers Sam en Sep 

Ghaempanah, 4 crewleden die in onze eigen wijk wonen, 

vertellen: “Fresh Allstars bestaat uit 19 super gemoti-

veerde kids tussen de 9 tot 17 jaar die wonen in woon-

achtig in Weert, Valkenswaard, Heeze, Bergeijk, Eindhoven 

en Nieuw Bergen. Raymon Truijen, eigenaar van dans-

school Fresh, is onze trainer. Wekelijks brengen we heel 

wat uurtjes in zijn dansschool door. Want het niveau 

waarop we dansen is hoog, dus er moet heel veel worden 

getraind.” 

Wat houdt het Sarajevo Kid’s 
Festival in en wat gaan de Fresh 
Allstars daar doen?
Max: “Ons talent in breakdance willen we graag delen 

met andere kinderen. Wij zijn dan ook enorm trots dat 

we gevraagd zijn voor het Sarajevo Kid’s Festival. Dit 

festival wordt georganiseerd door de Nederlandse 

stichting ‘Out of Area’ en vindt plaats van 11 juni tot 

en met 18 juni 2015 in Sarajevo. Tijdens dit festival 

worden ruim 40.000 kansarme kinderen uit heel 

Bosnië-Herzegovina getrakteerd op de dag van hun 

leven.”

Daan: “Kinderen uit heel Bosnië-Herzegovina komen 

elke dag met bussen naar het Olympisch stadion in 

Sarajevo, sommige kinderen moeten wel 6 uur reizen. 

Hier kunnen deze kinderen een hele dag zorgeloos 

genieten door de inzet van een groot team vrijwilligers, 

waaronder dus de Fresh Allstars.  Eén dag gaan we 

naar een instelling waar gehandicapte kinderen wonen, 

deze kinderen kunnen namelijk niet naar Sarajevo 

komen. Dan wordt het festival daar gehouden.”

Sam en Sep: “Tijdens het festival kunnen de kinderen 

deelnemen aan workshops, sporten, spelletjes doen etc. 

Op het einde van de dag genieten ze van een eindshow 

en een film. De Fresh Allstars geven breakdanceworkshops 

en doen mee met de spetterende eindshow. We zijn erg 

trots dat we zijn gevraagd voor het Sarajevo Kid’s festival 

en hier een steentje aan mogen bijdragen. Het zal ook 

voor ons een geweldige ervaring worden!”

OPROEP AAN ALLE 
WIJKBEWONERS!
Voor zo´n geweldig initiatief is natuurlijk geld nodig. Geld 

dat de kids samen met stichting Out of Area via allerlei 

sponsoracties proberen in te zamelen. Dat betekent dat u 

de kids de komende tijd regelmatig in de wijk zult tegen-

komen. Vindt u ook dat deze kinderen, onze jeugd, goed 

werk doen, sponsor ze dan. Elke euro die u geeft komt 

rechtstreeks ten goede aan het project.

Links:

www.kidsfestival.nl

www.outofarea.nl

www.dansschoolfresh.com
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Toezicht is van groot belang 
Vlekken kan niet anders dan concluderen dat het snoei-

werk zeer slordig, zo niet inconsequent is uitgevoerd. 

Volgens Vlekken is de oorzaak hiervan tweeërlei. Ten eer-

ste werden de uitvoerende medewerkers van de Risse 

tijdens het werk door bewoners aangesproken. Ze kregen 

forse kritiek over zich heen, wat bij de medewerkers voor 

verwarring zorgde. Daarnaast was bij het werk zeer waar-

schijnlijk geen leidinggevende aanwezig. Deze had de 

discussie met de bewoners aan kunnen gaan en ervoor 

kunnen zorgen dat het werk juist wordt uitgevoerd.” Al met 

al gaf het geheel volgens Vlekken een gehavende indruk. 

“Gelukkig groeien wilgen snel en zijn de gaten binnen 

korte tijd opgevuld met nieuwe twijgen en vers blad. Zo 

wordt de gewenste privacy geleidelijk hersteld.” 

Het eindadvies van Vlekken aan de gemeente luidt: 

‘Laat de uitvoerende groenwerkers niet zonder leiding 

hun werk doen. Toezicht is ook hier erg belangrijk.

Samen naar prachtig groen
Molenakker is een mooie, groene wijk in een stad die is 

uitgeroepen tot groenste stad van Nederland, Europa en de 

wereld. Dit fraaie uiterlijk, met bijhorende fraaie titels, 

willen wij toch niet door slecht snoeiwerk teniet doen? 

Daarom is het zaak om samen tot een uniforme werkwijze 

te komen waar alle partijen achter kunnen staan. Want 

iedereen is immers gebaat bij een mooi, groen Molenakker. 

De gemeente Weert is dit jaar een pilot gestart met com-

municatie als speerpunt. Laten we hier samen volop 

gebruik van maken, om ervoor te zorgen dat iedereen in 

de toekomst vol tevredenheid naar het snoeiwerk kijkt. 



Nieuwe 
opbouwwerkster
Samen met bewoners en andere maatschap-
pelijke partners draagt het opbouwwerk van 
Punt Welzijn bij aan een prettige woon- en 
leefomgeving in Molenakker. Opbouwwerk 
houdt zich bezig met het stimuleren en ver-
sterken van zelfredzaamheid en maakt bewo-
ners bewust van de mogelijkheden om in 
groepen activiteiten in de wijk te ontplooien.

Vanaf 1 maart is Sanne Kuepers, de opbouwwerkster voor 

de wijk Molenakker, niet meer in die hoedanigheid werk-

zaam voor de wijk en wijkraad Molenakker. Na de 

geboorte van haar dochter krijgt Sanne binnen Punt 

Welzijn een andere functie. Deze nieuwe functie sluit beter 

aan op haar ouderschap. Sanne wordt vervangen door 

Ivonne Barents. Als wijkraad heten we Ivonne van harte 

welkom en we hopen op een vruchtbare en prettige 

samenwerking, net zoals we die met Sanne hadden. 

Gezamenlijk zetten de wijkraad en de opbouwwerkster 

zich in om de activiteiten binnen de wijk Molenakker te 

ontplooien. De wijkactieplannen, de leefbaarheidsagenda 

en de aanpak van problemen, maar ook de uitvoering van 

de straatspeeldag en het wijkfeest, horen tot onze geza-

menlijke werkzaamheden. Ivonne zal tijdens de bestuurs-

vergaderingen aanwezig zijn en is zo altijd op de hoogte 

van de actuele bezigheden van wijkraad en wijk.

Inmiddels heeft Ivonne haar eerste succes al geboekt. 

Door intensief te lobbyen bij Wonen Limburg zijn de 

laatste financiële middelen binnengekomen zodat de bouw 

van de Jeu de Boulesbanen kan starten. 

We danken Sanne Kuepers voor de goede en prettige 

samenwerking en wensen Ivonne veel succes. 
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Jan Linders Fonds

Jan Linders supermarkten bestond in 2013 50 jaar. In het 

kader van dit jubileum is de stichting ‘Jan Linders Fonds’ 

opgericht. De lijfspreuk van de oprichter, de heer Jan 

Linders, was: “Houd van de mensen, dan houden de 

mensen ook van jou” Het zit dus in de genen van Jan 

Linders Supermarkten om actief betrokken te zijn bij de 

omgeving. Elke supermarkt is echt onderdeel van de 

omgeving waarin ze gevestigd is. 

Het 50-jarig jubileum was een mooi moment om die band 

nog eens extra te versterken. Al onze 57 supermarkten, 

het servicekantoor en het distributiecentrum hebben ieder 

een lokaal doel gekozen. Vanuit het Jan Linders Fonds 

wordt een financiële bijdrage aan deze goede doelen 

geleverd en onze medewerkers zetten zich ook persoonlijk 

in voor hun lokaal goed doel. Supermarkt Jan Linders 

Molenakker heeft voor dit jaar mede de Stichting Wijkraad 

Molenakker als goede doel uitgekozen.

Smakelijke rastervlaai-actie
Voor de eerste activiteit is in goed overleg gekozen voor 

de nieuw aan te leggen Jeu de Boulesbanen. Op de 

zaterdagen 07 en 14 maart jl. verkocht bestuurslid Thom 

Cremers (mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de 

Jeu de Boules club Molenakker) gekleed als een heuse 

bakker vol enthousiasme de rastervlaaien. Ook voorzag hij 

geïnteresseerden van informatie over de nieuwe Jeu de 

Boules club. Zo was in de supermarkt een informatiekraam 

ingericht, compleet met opvallende banners die de 

gewenste aandacht op de activiteit vestigden. Met de 

verkoop van de bekende rastervlaaien en de statiegeldac-

tie leverde dat een mooi bedrag op dat geheel ten goede 

komt aan de Jeu des Boulesbanen, inclusief toebehoren.

Verrassend ook om te constateren dat het winkelend 

publiek gewoon spontaan een donatie gaf. Namens de 

wijkraad: nogmaals hartelijk dank voor uw  donaties. 

Dankzij deze activiteit mocht de heer Boudewijn Bidlot, 

filiaalmanager namens supermarkt  Jan Linders 

Molenakker, op zaterdag 18 april een symbolische cheque 

van de opbrengsten overhandigen aan de Stichting 

Wijkraad Molenakker. Deze overhandiging vond plaats in 

de supermarkt zelf. Namens het bestuur van de Stichting 

Wijkraad Molenakker mocht de heer Thom Cremers de 

eerste cheque in ontvangst nemen. 

www.cafetaria-molenakker.nl

Linda Beelen Fotografie
Molenweg 39

6031 RC, Nederweert
www.lindabeelen.nl

tel. 06 23910140
info@lindabeelen.nl

Fotografie: Linda Beelen



Verlichtende vorm van  
burgerparticipatie
Een woordvoerster van de gemeente Weert geeft aan dat 

de donkere situatie niet in beeld was bij de gemeente 

Weert. “Daar zijn we door deze burger op gewezen. Dus 

toen we dit voorstel kregen, hebben we hier serieus naar 

gekeken. Uit de praktijk blijkt inderdaad dat veel school-

gaande jeugd dit fietspad gebruikt en het, zeker in de 

winter, erg donker is. Daarom hebben we gekeken wat 

mogelijk is om de veiligheid op deze plek te bevorderen. 

We hebben het voorstel overgenomen om hier verlichting 

te plaatsen”, aldus de woordvoerster.

Zo snel mogelijk werd het verzoek van de wijkbewoner 

gehonoreerd. Tot zijn -en onze- grote blijdschap zijn er 

inmiddels  8 duurzame lantaarnpalen geplaatst. ‘Zijn’ 

fietspad is sinds vorige week een stuk veiliger geworden. 

Voor de verlichting zijn armaturen gebruikt die de 

gemeente nog op voorraad had. De gemeente Weert is blij 

met deze vorm van burgerparticipatie en kijkt graag mee 

of ideeën van burgers uitgevoerd kunnen worden. Dat kan 

misschien niet altijd, maar dit is een mooi voorbeeld dat 

laat zien dat men samen (burgers en organisatie) de 

gemeente Weert is.

Veilig fietsen aan de juiste kant
De aangebrachte verlichting op het fietspad naast de 

trainingsvelden van sv laar, maakt deze door fietsers en 

voetgangers veelgebruikte route een stuk prettiger. Door 

de begroeiing bereikte de verlichting van de randweg het 

fietspad niet. Het gevolg was een groot onveiligheidsgevoel 

tussen de Molenakkersdreef en de Randweg Noord. 

Maar nu heeft de gemeente het fietspad dus verlicht en is 

het lopen en fietsen over dit pad een stuk aangenamer. De 

veiligheid is ermee gebaat, evenals de bereikbaarheid van 

de wijk. Fietsers hoeven voortaan niet meer uit te wijken 

naar het wel verlichte fietspad aan de zijde van 

Kampershoek, maar kunnen nu veilig via de verkeerslich-

ten oversteken en dan het fietspad de wijk in volgen. Zo 

wordt voorkomen dat de fietser over de rotonde 

Kampershoek moeten fietsen, met alle risico’s van dien. Zo 

is mooi weer een extra veiligheidspunt gerealiseerd. 

Hartelijk dank aan de Gemeente Weert voor de verlichting.

Verlichting en Veiligheid op fietspad
Al enige tijd stoorde een wijkbewoner zich aan het donkere fietspad langs de Molenakker. Vooral 
in de wintermaanden was het fietspad langs de Ringbaan-Oost richting de Ringbaan-Noord gedu-
rende vele uren donker. Veel scholieren maken dagelijks gebruik van het fietspad en gezien de 
veiligheid, baarde deze donkere fietsroute veel zorgen. 
De wijkbewoner diende daarom een voorstel in bij de Gemeente Weert om verlichting te plaatsen 
langs het fietspad. In samenspraak met de verantwoordelijk wethouder ging de gemeente kijken 
op de aangegeven locatie en de burger bleek inderdaad een goed punt te hebben.

W o n e n  m e t  P l e z i e r !  A c t u e l e  s i t e :  w w w . m o l e n a k k e r . n l
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Verkeerslichten en Veiligheid
De wijkraad is betrokken geweest bij de communicatie 

over de nieuwe verkeersinrichting, Groene Zone, op de 

Randweg richting Nederweert. Na de ingebruikname van 

de installatie kreeg de wijkraad veel klachten over de korte 

tijdsintervallen die de installatie gaf aan overstekende 

fietsers, maar vooral aan voetgangers. De voetgangers 

moesten beschikken over een goede conditie, goed 

schoeisel en alert reactievermogen. Er moest goed worden 

doorgelopen om voor het optrekkende verkeer de overkant 

te halen. Voetgangers met beperkingen of onwillige honden 

waren afhankelijk van de automobilist die voor groen licht 

bleef wachten totdat de voetganger de oversteek veilig had 

gemaakt. Gelukkig is de installatie voorzien van een terug-

lopende klok, waarmee het aftellen garant staat voor een 

alerte start van het avontuur.

Enfin, de wijkraad heeft naar aanleiding van klachten en 

eigen waarneming vastgesteld dat de intervallen van de 

installatie zeer kort zijn. In overleg met de gemeente is 

afgesproken dat deze situatie aangepast wordt. Medio april 

heeft de Gemeente Weert de installatie zodanig veranderd 

dat er aparte oversteeklichten voor voetgangers zijn geïn-

stalleerd, hiermee kan de voetganger nu in twee fases de 

weg oversteken. 

De wijkraad is zeer verheugd met dit snelle resultaat, 

waarmee ook de minder snelle en mobiele bewoners fat-

soenlijk de overkant van de weg kunnen bereiken. 

Fotografie: Linda Beelen



 
 

 

 

Hoveniersbedrijf 

 
Rinse Smits 

Penbalk 7 ● 6003 BP Weert ● Tel. 06 51175260 

www.hoveniersbedrijfflorin.nl 

Tuinonderhoud en ‐aanleg 
particuliere tuinen en bedrijfstuinen 

FLORIN 
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Hoveniersbedrijf Florin 

Nu het weer heerlijk genieten van de lente is, is 
het wellicht een goed tijdstip om extra aandacht 
aan uw tuin (de buitenkamer) te schenken. 

Hoveniersbedrijf Florin wil graag iets voor u beteke-

nen als het om de voor-, zij- of achtertuin met ver-

hardingen gaat van uw woonhuis of 

bedrijfspraktijkpand. 

In mei is eenmanszaak hoveniersbedrijf Florin 11 

jaar gevestigd aan de Penbalk 7 in de Molenakker. 

Toen ik in 1997 mijn huis kocht, realiseerde ik direct 

een verlengde garage. Deze komt nu bij de logistiek 

met mijn bedrijf goed van pas. Ik ben opgeleid als 

vakbekwaam hovenier en gespecialiseerd in het 

aanleggen van tuinen en groenvoorzieningen voor 

bedrijven en particulieren. Een extra dagopleiding 

voor het beheer en onderhoud van bomen in steden 

volgde ik zodat ik al mijn klantgroepen, particulie-

ren, bedrijven, overheidsinstellingen maximaal kan 

bedienen. Na ruim 10 jaar bij een Ingenieursbureau 

gewerkt te hebben ben ik in 2004 voor mijzelf 

begonnen. 

Na het maken van een afspraak geef ik graag gede-

gen kosteloos advies, afhankelijk van de tuinvraag, 

over zaken als bemesting, aanleg, reconstructie of 

tuinaanpassing. Desgewenst maak ik kosteloos 

schetsontwerp en vlekkenplan van de tuin. 

Dit vlekkenplan geeft een verhelderend tuinbeeld 

van waaruit een offerte opgesteld kan worden. 

Voor snoeibeurten is de prijs door een bezichtiging 

van de tuin al snel duidelijk. Het voordeel van de 

kleinschaligheid van een eenmanszaak is dat direct 

ingespeeld kan worden op de vraag van de klant. De 

communicatielijnen zijn kort waardoor ik snel kan 

starten met de uitvoering. Door een bescheiden 

overhead wordt een interessant uurtarief gehan-

teerd. 

Ik vind het belangrijk om ergonomisch en Arbotechnich 

veilig te werken. Grotere projecten zoals het vellen of 

snoeien van een hogere boom gebeurt daarom in 

samenwerking met vakbekwame hoveniers. Op elkaars 

veiligheid kan zo gelet worden. Het aanleggen van 

grotere bestratingsoppervlaktes doe ik samen met 

vakbekwame stratenmakersbedrijven. Het gaat hier te 

ver om alle mogelijkheden van Florin op te noemen. Om 

een globale indruk te geven noem ik: 

•  Aanleg van vlonderterrassen, halfverharding, verhar-

dingen van staatstenen, houtconstructies; 

•  Aanleg, vervanging van schuttingen, pergola’s, vijvers; 

•  Aanleg van (balkon) tuinen met rozen, heestergroe-

pen, coniferen, bomen; 

•  Aanleg en onderhoud van uw gazon (mos) bestrijding, 

(kunst) –gras; 

•  Aanleg van balkontuinen. 

•  Snoeien evt. verwijderen van (hoge) coniferen 

en bomen. Snoeien van hagen. 

•  Tuinsnoeibeurten in het najaar. 

Het onderhoud van uw (praktijk) voor-, zij- en achter-

tuin kan ik op afroep eenmalig of maandelijks voor u 

verzorgen. Hiermee neem ik de (vorm)snoei, schoffel-

beurten, onkruidverwijdering voor u uit handen. 

Extra advies over de voor veel mensen populaire 

arbeidsextensieve tuin kan ik ook geven. Hierdoor 

blijft er zoveel mogelijk vrije tijd, ook voor andere 

hobby’s behalve tuinieren, over.

 

Doordat het de laatste decennia frequenter regent 

en de grondwaterspiegel langzaam daalt, willen veel 

gemeenten dat u als inwoner ook meedenkt over de 

opvang van regenwater in uw tuin. Eén van de 

mogelijkheden is, als u toch van plan bent om uw 

tuin aan te passen, een verharding in de vorm van 

grind of split uit te laten voeren, waarlangs het 

regenwater in de tuin langzaam draineert en het 

niet via de hemelwaterafvoer (riolering) afvloeit. 

Hierdoor komt regenwater uw tuin ten goede. Vaak 

wordt door een dergelijke aanleg tevens intensieve 

onkruidgroei voorkomen. 

Hierbij geef ik een onderhouds- en tuinaanlegtip 

voor de tuinenthousiastelingen: 

Tuinonderhoud: Denk behalve aan potgrond ook 

eens aan siertuincompost met voeding voor enkele 

maanden. Hierin zit naast een hoger organisch stof-

gehalte, het element magnesium en ijzer dat extra 

voeding geeft aan vitale planten en heesters, rozen, 

bomen en coniferen. 

Aanlegtip: Pas bij de keuze voor grind of split in uw 

tuin een laag van minimaal 6 tot 7 cm. grind of split 

toe op gronddichtdoek (antiworteldoek). Dit mini-

maliseert in de toekomst onkruidgroei. 

Ik maak graag een vrijblijvende afspraak met u! 

Rinse Smits, Penbalk 7 6003 BP Weert. 

Tel: 06 51175260 (8.00 tot 18.00 uur) 

of na 18.00 uur 0495 548021, spreek een bericht op 

het antwoordapparaat in, of stuur een bericht naar 

info@hoveniersbedrijfflorin.nl waarna ik contact 

met u opneem. Kijk ook eens op onze website: 

www. Hoveniersbedrijfflorin.nl 



De Nationale Buitenspeeldag

Straatspeeldag, Wijkfeest zonder Scholen

Woensdag 10 juni is het weer zover: de Nationale Buitenspeeldag! Op die dag staat buiten spelen 
en sporten in heel Nederland centraal. Nickelodeon gaat op TV en online letterlijk ‘op zwart’! 
Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen en 
sporten is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk! De dag wordt in 
Weert georganiseerd door diverse wijk- en dorpsraden in het kader van MijnStraatJouwStraat, 
scholen en scouting. Zij worden hierbij ondersteund door PuntWelzijn. 

Tijdens de Nationale Buitenspeeldag worden weer diverse 

straten in Weert afgesloten voor het verkeer. Zo kunnende 

de kinderen die in de wijk wonen veilig op straat spelen, 

zonder gevaar van auto’s en ander verkeer. Voor de wijk 

Molenakker wordt op deze dag de Wiekendreef van huis-

nummer 3 t/m 29 afgesloten. 

Er worden in de straat verschillende spellen en attracties 

opgebouwd. En je hoeft je zeker niet te vervelen, want er 

worden supergave buitenspeelactiviteiten georganiseerd. 

Het belooft een geweldige middag te worden! 

Jij komt toch ook? Trommel al je vrienden en buren op om 

een middag buiten te spelen en te sporten. De buitenspeel-

dag op Molenakker is van 14:00 – 16:00 uur.

Lijkt het je leuk om mee te helpen en de kinderen een 

leuke middag te bezorgen? Alle hulp op deze dag is wel-

kom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

de wijkraad (voor contactgegevens zie laatste pagina) of  

I. Barents van PuntWelzijn. Tel: 0495 – 697 900 of per 

e-mail i.broens@puntwelzijn.nl

De wijkraad Molenakker organiseert ook dit jaar 
weer een wijkfeest. Met dit feest bevorderen wij 
de sociale cohesie tussen de bewoners van 
Molenakker. De wijkraad doet erg veel moeite 
om leuke attracties voor de jeugd te vinden. Voor 
de allerkleinsten hebben wij een springkussen 
en voor de oudere jeugd een uitdagende attrac-
tie. Naast de jeugd trachten wij ook de overige 
bewoners naar het wijkpark te krijgen en te 
laten genieten van spelende kinderen, leuke 
muziek en in een prettige sfeer kennis met 
elkaar maken. Ons wijkfeest, dat bezocht wordt 
door 500 tot 750 buurtbewoners, is altijd erg 
gezellig en vindt overdag tussen  
14.00 en 17.00 uur plaats.

Naast het wijkfeest organiseert de wijkraad ook de straat-

speeldag. Dat is de middag van 10 juni waarop een straat 

wordt afgesloten zodat de jeugd daar onbezorgd kan spelen. 

De wijkraad richt de straat gezellig in en zorgt voor leuke 

spellen zodat de jeugd onder toeziend oog van de ouders kan 

spelen in een wisselende omgeving.

Bij beiden activiteiten doen wij een beroep op de omwonen-

den en scholen. Wij hebben diverse zaken nodig om de 

organisatie compleet te krijgen. Zo zoeken wij water, stroom, 

toilet en opvang voor bv EHBO. Daarnaast zoeken wij onder-

steuning bij de opbouw en het toezicht op de spelen. 

Gelukkig kunnen wij bij onze bewoners aankloppen en wor-

den wij goed geholpen.

Dit jaar wilde de wijkraad in samenwerking met de nieuwe 

buurtvereniging Molenakker Zuid naast het wijkfeest een 

poppodium organiseren. Zo krijgt plaatselijk muzikaal talent 

gedurende twee uur de kans hun kunsten aan het publiek te 

tonen. De kosten van het poppodium zijn aanzienlijk. Hierdoor 

werd gezocht naar oplossingen om met het beschikbare 

budget uit te komen. We hadden een transporteur gevonden 

die een oplegger als podium beschikbaar zou stellen, water 

en overige benodigdheden waren ook al toegezegd. We had-

den alleen opvang nodig. Hiervoor hadden wij de 

Montessorischool benaderd. Echter wenst het schoolbestuur 

niet deel te nemen aan activiteiten die buiten de school 

plaatsvinden.

Om te beginnen is het een goed recht van een schoolbestuur 

om zo’n besluit te nemen. Echter, als wijkraad doen wij 

moeite om de sociale cohesie in een wijk te bevorderen. Ook 

de school heeft volgens de wijkraad daar een bepaalde ver-

antwoording in. De vraag om ondersteuning door leraren 

wordt jaarlijks categorisch geweigerd. Het beschikbaar stellen 

van een schoolgebouw, eventueel tegen financiële vergoeding 

en met toezegging dat alles in de oorspronkelijk staat wordt 

opgeleverd, gepoetst en wel, heeft geen baat. 

De wijkrraad vindt dat de school een onderdeel van de 

sociale gemeenschap is. Door deze opstelling van zowel 

leraren als schoolbestuur, wordt het een economische activi-

teit waarbij het alleen om aantallen leerlingen draait. Dat vindt 

de wijkraad betreurenswaardig, juist omdat door deze weige-

ring van de school er voor de wijkraad geen andere optie 

overblijft dan het poppodium af te blazen. 

Sorry, jonge muzikanten, Sorry, bezoekers van het wijkfeest, 

Sorry spelende kinderen die mogelijk interesse voor muziek 

zouden krijgen, Sorry, bewoners dat wij als wijkraad u dit niet 

kunnen bieden, Sorry, buurtvereniging Molenakker Zuid voor 

alle moeite die jullie gedaan hebben om dit toch door te laten 

gaan, maar bovenal: sorry, schoolbestuur en leraren dat jullie 

niet inzien dat de school meer is dan een instituut. Uw school 

zou juist een middelpunt in de samenleving moeten zijn.
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Dankzij de WhatsApp-groep weten 
we precies wat er speelt  
 

Op verzoek van  onze wijkagent Jos Geerts  spraken wij, samen met Jos, met de heer Réni Peeters. 
Hij nam op de Korenmolen het initiatief om een WhatsApp-groep op te richten. Reden hiervoor 
was het aantal inbraken op de Korenmolen. Réni: “Niemand wist hiervan, waardoor niemand er 
lering uit kon trekken.” Réni voert de strakke regie over de groepchat, zodat er geen onzin op 
wordt gedeeld. “Een WhatsApp-groep is een serieuze zaak. Als het WhatsApp-geluidje afgaat, is 
er echt wat aan de hand.”

Wat is een WhatsApp-groep? WhatsApp is een applicatie 

voor een smartphone. U kunt met WhatsApp op uw 

mobiel meerdere personen (maximaal 50 perso-

nen) tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een 

WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n 

groep. Het delen van berichten met meerdere personen 

heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies in 

WhatsApp die bijvoorbeeld niet kan met sms’en. 

De opzet is vrij eenvoudig van aard, vertelt Réni. “Alle 

inwoners van de Korenmolen hebben een brief ontvangen 

met wat de bedoeling is van de WhatsApp-groep. Iedereen 

had de keuze om er aan deel te nemen. De mensen die 

deelnemen hebben hun e-mailadres en mobiele telefoon-

nummer doorgegeven, zodat de WhatsApp-groep ingericht 

kon worden. Vanaf dat moment is het gaan lopen.” Réni 

houdt een registratie bij en kan veranderingen dan ook 

steeds doorvoeren. “Ook weten we nu hoe goed de dek-

king binnen de straat is: zeer goed. Groot voordeel is dat 

iedere deelnemer op de Korenmolen precies weet wat er 

in de straat speelt en eventueel gepaste maatregelen kan 

nemen.”

Meer waakzaamheid,  
meer saamhorigheid
Omdat er frequent overleg is tussen Réni Peeters en Jos 

Geerts, weten we ook dat de meldingen op de WhatsApp-

groep zeer compleet zijn. Réni: “Het aantal meldingen bij 

de politie kwam, op twee na, overeen met het aantal 

meldingen op de WhatsApp-groep. De twee “gemiste” 

meldingen waren meldingen die je daar ook niet zou 

verwachten. Een mooi resultaat dus. Naast meldingen 

worden er ook af en toe handige tips doorgegeven die het 

aantal inbraken kunnen verminderen. Een bijkomend groot 

voordeel is dat er in een keer gezichten bij namen in de 

straat komen. Dit verhoogt het saamhorigheidsgevoel.”

Een WhatsApp-groep ook in  
uw buurt?
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik 

van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te 

maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via 

WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. 

Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller 

verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en 

de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep 

van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren 

zijn in de wijk. Hieronder vindt u concrete informatie, tips 

en trucs over het gebruik van een WhatsApp-groep. 

Indien u als bewoner van de Korenmolen (alsnog) wilt 

deelnemen kunt u contact opnemen met Réni Peeters via 

reni@rpeeters.nl. Indien andere straten ook zijn geïnte-

resseerd kunnen zij het beste contact opnemen met 

Helmert van Scherpenzeel (h.e.van.scherpenzeel@home.nl) 

bestuurslid veilgheid om dit te coördineren. 

1. Minimumleeftijd
Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het 

aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.

2. Omtrek
Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt 

waar de groep zich bevindt. In een BuurtWhatsApp kunnen 

maximaal 100 personen (vanaf november 2014 is het 

aantal groepsdeelnemers bij WhatsApp verhoogd van 50 

naar 100). Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt 

is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen.

TIP: Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een 

andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen 

groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw 

BuurtWhatsApp nog groter!

3. Wijkagent
Informeer bij de lokale politie of uw wijkagent geïnteres-

seerd is om deel te nemen aan de BuurtWhatsApp. Een 

BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief/buurtwacht, maar 

met meelezende wijkagent kan er snel geschakeld worden 

met de politie indien nodig.

4. Verdachte situaties/heterdaad
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te 

signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie 

komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan 

wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij 

heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon 

kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door 

alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus 

terughoudend met acties en neem contact op met de 

politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de 

BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er 

geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om 

de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt 

samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten 

houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 

112 gedaan wordt.

5. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel 

bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om 

foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een 

BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het 

plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van 

personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon 

aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een 

signalement ook.

6. Geen overbodige berichten
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als 

buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op 

een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en 

grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er 

écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel 

worden opgemerkt.

Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als 

alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiter-

aard een tweede groep worden geopend.

7. Gebruik BuurtWhatsApp volgens 
de SAAR afkorting
SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent 

het volgende:

– S = Signaleer

– A = Alarmeer 112

– A =  App om uw waarneming bekend te maken aan 

anderen. (alleen actuele meldingen)

– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en 

contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de 

verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen 

als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een 

praatje met de persoon.
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Fotografie: Linda Beelen
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Eind 2014 en begin 2015 hield de wijkraad Molenakker 
een grootschalige enquête onder de wijkbewoners. 
Tijdens deze enquête werden, naast 4 bedrijven, bewo-
ners via 54 huis-aan-huis enquêtes, 11 keukentafelge-
sprekken, 15 telefonische enquêtes gevraagd naar hun 
mening over de wijk Molenakker. 

Deze enquête was gericht op veiligheid en betrokkenheid met de wijk, 

wonen en voorzieningen, vrijetijd, ontmoeting en op gezondheid. De 

uitslag leidde tot de volgende constateringen:

Wonen en Voorzieningen 
Molenakker is een geliefde wijk onder de bewoners. Alle 

ondervraagden vinden het hier prettig tot heel prettig wonen en 

geven aan dat zij Molenakker een representatieve wijk vinden. De 

bewoners zijn trots op Molenakker. De sociale cohesie is goed. 80,4% 

van de ge-enquêteerden vindt dat zij op een prettige manier met elkaar 

omgaan terwijl 70,6% zich hier thuis voelt. De samenstelling van de 

bewoners is goed, vindt 76,5%. Een op elkaar afgestemde populatie 

waarin toch 27,5% aangeeft elkaar nauwelijks te kennen. De buurt 

bestaat voor een groot deel uit tweeverdieners en gezinnen met kinderen. 

Overvolle agenda’s, sociale verplichtingen, interesses en gemaakte keu-

zes leiden tot afstand tussen de bewoners. Ondanks de positieve cijfers 

geeft 11,8% aan dat er in de buurt eenzame mensen zijn. De latent 

aanwezige, maar toenemende vergrijzing zorgt voor meer eenzaamheid. 

Dit is een aandachtspunt voor zowel wijk als begeleidende professio-

nele organisaties, zoals Punt Welzijn, Wonen Limburg en de gemeente 

Weert. De voorzieningen in de wijk Molenakker worden als goed 

bestempeld. Er is voldoende mobiliteit, eigen en openbaar vervoer en 

door de geografische ligging nabij het centrum van Weert zijn alle 

noodzakelijke voorzieningen voorhanden. In de wijk zelf zijn genoeg 

winkels om in de dagelijkse boodschappen te voorzien. Er is voldoende 

speelgelegenheid voor de kinderen vindt 90,2% en ook de aanwezigheid 

van drie basisscholen voorziet in de onderwijsvraag. Opvallend is dat 

82,4% aangeeft dat er genoeg parkeergelegenheid is, maar dat wel 

regelmatig gesproken wordt over parkeerproblemen. Het openbaar ver-

voer voldoet en ongeveer de helft geeft aan dat de ontmoetingsruimte 

en voorzieningen voor jongeren toereikend is. Dit in tegenstelling tot 

voorzieningen voor ouderen: slechts 11,8% geeft aan dat die er vol-

doende zijn. Over het algemeen is men tevreden over de aanwezigheid 

van voorzieningen in de wijk. De straatverlichting, groenvoorziening, 

speelvoorziening, scholen en winkels voldoen ruim. Daarnaast geeft 

slechts 39,2% aan dat de medische voorziening op peil is, terwijl de wijk 

Molenakker beschikt over een eigen huisartsenpost. Onbekendheid 

hiermee zorgt voor dit percentage.

Betrokkenheid met de wijk Molenakker 
Molenakker is een stabiele woonwijk. 82,4% van de bewoners woont 

langer dan 10 jaar in de wijk, terwijl de wijk ongeveer 25 jaar bestaat. 

Buiten de uittocht naar Laarderveld is in Molenakker weinig verloop en 

blijven de bewoners in wijk en huis wonen. De verhuisbereidheid is laag 

en de markt voor koopwoningen, los van de crisis, beperkt. De bewoners 

voelen zich voor 80,4% medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de 

buurt terwijl maar slechts 19,6% ook echt iets doet om de wijk te ver-

beteren. De wijkraad Molenakker is een begrip in de wijk. 70,6% kent 

de wijkraad en 96,1% kent de wijkkrant. Vreemd is dat de wijkraad, die 

de wijkkrant uitgeeft, hier toch niet wordt geassocieerd. 92,2% van de 

ontvangers  leest de wijkkrant ook; een bijzonder hoge score. Naast de 

wijkkrant heeft de wijkraad Molenakker ook een klachtenlijn. Deze lijn is 

slechts bij 51% bekend. Hiervan heeft slechts 7,8% daadwerkelijk een 

klacht ingediend. De helft van deze groep is tevreden over de afhande-

ling. Over de reden van tevredenheid en ontevredenheid is geen nader 

onderzoek gedaan. De ontwikkeling van de wijk Molenakker wordt door 

de bewoners positief gezien. Het is een mooie wijk en de bewoners 

willen de wijk op dit niveau houden. Los van opmerkingen over zwerfvuil, 

groenonderhoud en overlast, geeft 78,4% aan dat de wijk het afgelopen 

jaar gelijk is gebleven qua leefbaarheid. Slechts 9,8% vindt dat de wijk 

slechter is geworden. 52,9% heeft er vertrouwen in dat de wijk in de 

toekomst op een gelijkwaardig niveau blijft, 7,8% vermoedt dat het 

slechter wordt. 

Veiligheidsbeleving 
In de veiligheidsbeleving is zowel de subjectieve als de beperkte objec-

tieve veiligheid onderzocht. Molenakker is een veilige wijk in vergelijking 

met landelijke cijfers. Dat houdt niet in dat Molenakker veilig gevonden 

wordt. Ruim een kwart van de bewoners, 27,5%, voelt zich weleens 

onveilig in het dagelijkse leven, dus niet specifiek binnen Molenakker. 

25,5% voelt zich binnen Molenakker onveilig. Deze subjectieve veilig-

heidscijfers zeggen niets over de objectieve veiligheidscijfers (bron: 

politie), die een veel veiliger beeld schetsen. Het is tegenwoordig een 

bekend beeld dat de (social) media beelden de wereld in zenden die niet 

bijdragen aan een rustig gevoel binnen de eigen woonomgeving. Deze 

externe invloed op de interne beleving van de wijk Molenakker werpt zijn 

vruchten af. De gevoelswaarde die uit dit onderzoek komen wijzen op 

externe beïnvloeding. Deze stelling wordt geponeerd omdat de objec-

tieve veiligheidscijfers een heel ander beeld schetsen dan het veiligheids-

gevoel binnen de wijk Molenakker. Uit het onderzoek blijkt dat de wijk 

Molenakker weinig overlast ondervindt van sociale activiteiten, zowel in 

de wijk als vanuit het centrum van Weert. Dit in tegenstelling tot geluids-

overlast en overlast van rondhangende jongeren, dat ervaart 29,4%. Een 

wezenlijk probleem in de wijk is de ergernis (31,4%) die ontstaat door 

de vervuiling, in het bijzonder het zwerfvuil en de hondenpoep. 

Kenmerkend voor de twee laatste categorieën is dat de vervuiling vooral 

plaatsvindt door eigen bewoners. Dit is een mentaliteitskwestie. De ver-

vuiler heeft weinig besef van zijn actie en doorziet niet dat hij hiermee 

medebewoners benadeelt. Uit onderzoek blijkt dat anderen niet opzet-

telijk worden benadeeld, maar dat het een houdingsverhaal is. Ingeslopen 

cultuur die leidt tot het niet meer herkennen van eigen handelen. In het 

algemeen voelt overdag 96,1% en ‘s avonds 86,3% van de bewoners 

zich veilig in de wijk. In vergelijking met het algemene onveiligheidsge-

voel van 27,5% impliceren deze cijfers dat de bewoners Molenakker als 

hun thuisbasis zien waar het veiliger is als erbuiten. Daarentegen voelt 

25,5% van de bewoners zich weleens onveilig in de wijk. Dat geeft aan 

dat er binnen Molenakker situaties zijn die een onveiligheidsgevoel 

oproepen. Uit het onderzoek blijkt dat deze situaties niet frequent voor-

komen of dat de bewoners deze situaties vermijden. Voorbeeld hiervan 

is de slechte verlichting in het wijkpark, waardoor een onveiligheidsgevoel 

ontstaat. Om deze situatie te voorkomen maken de bewoners in de 

avond minder gebruik van het wijkpark, zij mijden het wijkpark en 

nemen een omweg. De verkeerssituatie in de wijk Molenakker is goed. 

Slechts 15,7% geeft aan last te hebben van het verkeer en dan voorna-

melijk van voortrazende auto’s. 19,6% Geeft aan last te hebben van het 

parkeergedrag. Dat heeft enerzijds te maken met het overschot aan 

voertuigen binnen de wijk ten opzichte van de in de jaren 90 geplande 

parkeerplaatsen. Anderzijds wordt de wijk overdag gebruikt door wer-

kende personen om betalingsvrij te parkeren. Het slachtofferschap in de 

wijk Molenakker is klein. Door vernieling en overlast veroorzaakt slachtof-

ferschap komt het meest voor. Daarnaast stoort 22,4% van de bewoners 

zich aan de overlast van jeugd en jongeren, en stoort 16,3% zich aan 

hun intimiderende gedrag. Zwerfvuil met 22,4% en zinloze vernielingen 

met 30,6% zijn ook ergernissen. Specifiek is de uitgaansoverlast 

(20,4%). Het uitgaanspubliek schreeuwt, richt vernielingen aan, ver-

plaatst en ontvreemdt goederen en gooit glaswerk op fietspaden en 

grasveld kapot. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 21,6% de wijkagent 

kent. 51,1% Geeft aan vertrouwen in de politie te hebben en 6,7% zelfs 

veel vertrouwen. 56,1% Geeft aan dat de zichtbaarheid van de politie te 

beperkt is in Molenakker. 19,5% is van mening dat de politie te weinig 

uit de auto komt en 17,7% vindt de politie te weinig aanspreekbaar. 

Opvallend is wel dat slechts 7,3% stelt dat de politie te weinig tijd heeft 

voor optreden binnen de wijk. Uit het onderzoek blijkt verder dat de 

bewoners tevreden zijn over het totale functioneren van de politie. Zij 

erkennen dat de wezenlijke problemen m.b.t. criminaliteit in Molenakker 

meevallen, wat niet wegneemt dat zij wel contact met de politie willen. 

De bewoners hebben behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt dat zorgt 

voor de bescherming van de wijk en contact houdt met de bewoners. 

Het aanspreekpunt moet reageren op de problemen in de buurt en de 

bewoners serieus nemen. Aansturing vanuit de wijk is wenselijk. Uit het 

onderzoek blijkt dat juist het eerste telefonische contact niet goed ver-

loopt. De communicatie is niet altijd even duidelijk en de lange wacht-

tijden of het niet nakomen van toezeggingen van de meldkamer wordt 

niet of onvoldoende teruggekoppeld. Dat ondermijnt de positie en het 

vertrouwen in de politie.

Vrije tijd, Ontmoeting & Gezondheid 
Molenakker is een sportieve wijk. 78,4% doet aan sport, meer dan de 

helft sport zelfs meerdere malen per week. 42,2% sport samen met 

anderen, 23,3% sport soms alleen en soms gezamenlijk. Slechts 24,5% 

sport in het wijkpark. Er is geen onderzoek gedaan naar het soort sport, 

binnen- of buitensport. De bewoners zijn van mening dat het wijkpark 

geschikt is om in te sporten. De vrijetijdsbesteding in Molenakker is 

hoog. 85,7% Gaat wel eens naar een café, dat niet in de wijk zelf 

aanwezig is, of bezoekt een buurthuis/ontmoetingscentrum. De frequen-

tie waarmee dit gebeurt ligt tussen de een en meerdere keren per 

maand. Met betrekking tot de ouderen in de buurt wil de wijkraad 

Molenakker een jeu de boulesbaan heropenen. Dit is door de wijkraad 

gecommuniceerd en 22,4% geeft aan dat dit bekend is. De bewoners 

geven aan dat dit een goed initiatief is om de sociale cohesie tussen de 

oudere bewoners te stimuleren. Naast het sporten heeft 35,3% meer-

dere malen per week tijd voor een hobby. 20,6% Doet dit eens per week. 

Ongeveer een derde beoefent de hobby samen met anderen. 98,0% 

Vindt dat de bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. 

Hetzelfde percentage geeft aan dit ook belangrijk te vinden. Hierdoor 

wordt vereenzaming en uitsluiting voorkomen. 86,3% Zegt voldoende 

contacten in de wijk te hebben, 5,9% vindt dat zij te weinig contact 

hebben. 33,3% Krijgt meerdere malen per maand bezoek van familie of 

vrienden, 21,6% heeft dat minimaal eenmaal per week en 33,3% zelfs 

meerdere malen per week. Hieruit blijkt dat de sociale contacten binnen 

Molenakker voldoende zijn. Dit doet het aanwezige gevaar van eenzaam-

heid echter niet teniet. De gezondheid is met 72,5% goed tot 15,7% zeer 

goed. Molenakker is een gezonde wijk waarin de mensen bezig zijn met 

lichaam en gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat 76,5% geen beper-

kingen heeft. 17,6% Heeft af en toe een beperking, 3,9% is enigszins 

beperkt en 2,0% is ernstig beperkt. Inzicht in deze doelgroepen moet 

verkregen worden om adequate en op maat gemaakte ondersteuning te 

verlenen. Dit resulteert erin dat 7,8% enige of volledige hulp nodig heeft 

bij de dagelijkse verzorging zoals aankleden en wassen. Opvallend is dat 

9,8% aangeeft weleens eenzaam te zijn en 7,8% aangeeft iemand te 

kennen die eenzaam is. Dit impliceert dat 1 op de 10 bewoners van 

Molenakker eenzaam is. Dit is een schrikbarend cijfer dat nader onder-

zoek verdient. Juist in deze tijd van ontzorgen, vergrijzing, het blijven 

wonen in de huidige buurt en woning en de decentralisatie van de zorg 

naar gemeenten, is het een maatschappelijke taak om oog te hebben 

voor de hulpbehoevenden en de eenzamen. Uit de enquête zijn adviezen 

gekomen die de wijkraad bespreekt met de professionele partijen zoals 

de Politie, Gemeente Weert, Punt Welzijn en Wonen Limburg.

Enquête wijk Molenakker
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Voeding voor u!! 

Veel goede voornemens zijn gebaseerd op een gezondere 

leefstijl. Gezonder eten, meer bewegen en natuurlijk stop-

pen met roken. Tegenwoordig worden we overspoeld met 

nieuwe trends binnen de voeding. Er is veel meer aandacht 

voor groente en fruit en dat lijkt me zeer positief. Het eten 

van meer groenten en fruit is dan ook een positieve trend 

die al een tijd geleden is begonnen maar nu echt doorzet. 

We geven de voorkeur aan gezonde en lokale producten 

en beginnen massaal aan een eigen moestuin. Ook super-

markten en restaurants spelen duidelijk hierop in. 

Daarnaast is er een grote hype voor wat betreft de super-

foods. Van deze voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze 

een hoog gehalte aan voedingsstoffen bevatten, zoals 

vitamines, mineralen en antioxidanten. Ze zouden extra 

gezond zijn en gemakkelijk in gebruik. Maar hebben we 

deze superfoods wel echt nodig?

Superfood is vaak een stuk duurder, terwijl we in onze 

reguliere voedingsmiddelen deze voedingsstoffen ook kun-

nen vinden. Denk hierbij aan bosbessen, broccoli, spinazie, 

haver, tomaten, etc. Uiteraard zijn er nog veel meer 

voorbeelden te noemen. Elk van deze voedingsmiddelen 

heeft gezonde voedingsstoffen die voor verschillende 

doeleinden kunnen worden ingezet. 

Vers uit het vriesvak
Echter, we leven ook in een tijd waarin gemak de mens 

dient. Dat alleen verse voeding telt, gaat tegenwoordig 

eigenlijk al niet meer op. De verwerking van oogst naar 

diepvries gaat vandaag de dag zo snel  dat diepvriespro-

ducten vaak nog “verser” zijn dan de groente die we nog 

enkele dagen in huis op voorraad hebben liggen. Hierbij 

heb ik het niet over de kant-en-klaarmaaltijden, maar 

enkel over de gekoelde of ingevroren voedingsmiddelen. 

Een ander item dat tegenwoordig veel aandacht krijgt, is 

de consumptie van suiker. Er worden te veel kunstmatige 

suikers gebruikt wat voor een hoog percentage mensen 

met overgewicht en obesitas zorgt. Natuurlijke suikers zijn 

daarentegen voedsel voor onze hersenen, zenuwstelsel en 

spieren, en speelt in onze gezondheid een belangrijke rol.  

Kunstmatige suikers worden ook lege calorieën genoemd 

omdat ze geen nut hebben, maar ze leveren wel calorieën 

en zetten zich om in vet wat overgewicht in de hand werkt. 

Een gezonde inname van suiker is dan ook uitermate 

belangrijk binnen ons voedingspatroon. Een gerichte aan-

passing van je suikerconsumptie heeft veel invloed op je 

gezondheid binnen bijvoorbeeld je gewicht, energie en 

vermoeidheid.

Vind jouw gezonde balans
Kortom, alles draait om evenwicht en het gebruik van verse 

producten geniet nog altijd de voorkeur, maar het combi-

neren met kant-en-klare voedingsmiddelen kan prima. Het 

belangrijkste is om een balans te vinden die bij je eigen 

leefstijl en persoonlijkheid past. Het is dan ook belangrijk 

om hier eens bij stil te staan en te kijken wat voeding voor 

je persoonlijke gezondheid en leefstijl kan betekenen. 

Denk hierbij niet alleen aan je gewicht maar ook aan 

klachten op het gebied van nachtrust, energie, stoelgang, 

stress en weerstand. 

Er is een duidelijk verband tussen wat je eet, hoe je je 

voelt, wat je stemming is, etc. Benieuwd naar wat voeding 

voor jou kan betekenen? Kijk voor meer informatie op 

www.praktijk63.nl

Maikel de Lauw
Prakijk63 
“Praktijk voor natuurgeneeskunde en voeding”

Het eerste kwartaal zit er alweer op en zitten volop in het voorjaar. Maar hoe zit het eigenlijk met 
onze gemaakt goede voornemens?  Hebben we deze in ons dagelijks leven geïntegreerd of zijn we 
ze al uit het oog verloren?

Fotografie: Linda Beelen



W o n e n  m e t  P l e z i e r !  A c t u e l e  s i t e :  w w w . m o l e n a k k e r . n l
 E - m a i l :  w i j k r a a d @ m o l e n a k k e r . n l12

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

Wie is wie?

Gepass
io

neerde Gra�ci!

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 (Adviseur)
Standaardmolen 10, 6003 CJ Weert 
E-mail: thomcremers@hotmail.com

Werkgroep Wijkkrant & Website
Eindredactie: Vacant
Fotografie: Linda Beelen
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

Stichting Buurtcontacten de Paltrokmolen
Secretaris: Marian Haans
Paltrokmolen 18, 6003 CV Weert. Tel: 546997

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 Wijkgebouw "De Spil"
575000 Klant Contact Centrum Gemeente Weert
434800 Storing Gas en elektriciteit 
 (24 uur per dag bereikbaar)
0900-8844 Meldpunt Jeugd
0475 - 850850 Wonen Limburg
697900 PUNT Welzijn
088-6560600 Alg. Maatschappelijk Werk
0800-1682 Storing tv (kabel)
0800-0233040  Storing Water

Colofon

Redactieadres:
Interim hoofdredactie
Stellingmolen 6, 6003 CH Weert

Email adres:
wijkraad@molenakker.nI

Website adres:
www.molenakker.nI

Druk en ontwerp:

Huis-aan-huis KLEDINGACTIE
De Gemeente Weert vindt hergebruik van kleding en textiel erg belangrijk. Om te zorgen dat er zo 
min mogelijk kleding of lapjes textiel e.d. in de vuilniscontainer verdwijnt heeft de gemeente 
verenigingen gevraagd huis-aan-huis in te zamelen. In uw wijk komt V.V. de Moêzevângers langs 
de deur. 

Wat wordt ingezameld? 
Kleding, schoenen (liefst per paar gebundeld), beddengoed (lakens, dekens, kussens, dekbedovertrek-
ken EN DEKBEDDEN), gordijnen, stoffen knuffels, lappen stof, (BROEK)RIEMEN/CEINTUURS, HOEDEN/
PETTEN, TASSEN EN KOFFERS. Ook versleten, niet meer bruikbare kleding, lappen stof, kapotte schoe-
nen, tassen e.d. worden ingezameld. LET OP: alleen stoffen speelgoed wordt ingezameld. 

Al deze spullen worden naar de Sponsorwinkel Weert gebracht, en hier worden alle spullen gesorteerd. Goede, nog draag-

bare kleding wordt verkocht.

Versleten kleding/schoenen, of losse lappen worden verwerkt tot bijv. isolatiemateriaal of vulling voor autostoelen. 

De opbrengst van de Sponsorwinkel komt weer ten goede aan verenigingen van Weert!

Elke 2e zaterdag van het kwartaal komt V.V. de Moêzevângers bij u langs de deur: 

Zaterdag 11 juli 2015

Zaterdag 10 oktober 2015

Zaterdag 9 januari 2016

Zaterdag 9 april 2016

Zaterdag 9 juli 2016

Plaats op deze dagen de zakken met kleding, tassen en/of koffers aan de straat, liefst op de eigen oprit. De leden van 

V.V. de Moêzevângers komen langs om de spullen op te halen en naar de Sponsorwinkel te brengen.  

De auto’s zijn herkenbaar aan het logo.

Wijkfeest Molenakker  
een leuke dag voor jong & oud!

In samenwerking met Punt Welzijn organiseert 
de wijkraad wederom een feest voor de wijk. 
Het wijkfeest is één van de activiteiten die de 
wijkraad op de leefbaarheidagenda van 
Molenakker heeft geplaatst. De leefbaarhei-
dagenda is onderdeel van 
”MijnStraatJouwStraat”, een initiatief van de 
wijk- en dorpsraden in Weert, de Gemeente, 
Punt Welzijn, Politie en Wonen Limburg.

Het wijkfeest vindt plaats op zondag 28 juni van  

13:00 – 17:00 uur in het Molenakkerpark.

Wat is er op deze dag allemaal te 
beleven? 
Er zijn vele activiteiten voor de jeugd. Welke? Daar berichten 

wij jullie in een later stadium over. Zodra een en ander 

bekend is maken wij dit ook via de website bekend. 

Natuurlijk is er voor de kleinere kinderen een springkussen 

aanwezig. 

Café- en zalencentrum Bee-j Bertje zorgt deze dag voor 

een lekker drankje en Cafetaria Molenakker is ook dit jaar 

weer paraat met gratis frites en een kroket of frikadel naar 

keuze. Van de omwonenden vragen wij begrip voor even-

tuele (geluids-)overlast. De wijkraad zal er op toezien dat 

alles na afloop weer keurig wordt opgeruimd.

Graag een handje helpen?
Dit kan! Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen 

die de kinderen begeleiden bij de spellen. Heb je interesse 

of wil je meer informatie neem dan contact op met  

Ivonne Barents van Punt Welzijn, via 0495 – 697 900 of 

per e-mail i.broens@puntwelzijn.nl alle hulp is welkom!


