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Woord van de voorzitter
Het was een drukke zomer. Naast het zeer warme weer, was de Wijkraad Molenakker bezig met 

een hoop activiteiten. Zo hebben wij een geweldig straatspeeldag en een wijkfeest, met onder-

steuning van de Montessorischool, georganiseerd, waarbij ook de succesvolle Jeu de Boulesbaan 

werd geopend door de wethouder Harrie Litjens.

Daarnaast is de wijkraad betrokken bij het gemeentelijk overleg van alle wijk- en dorpsraden. In dit overleg worden 

zaken aangaande de wijk- en dorpsraden enerzijds en de gemeente anderzijds besproken. Deze samenwerking was tot 

medio 2014 slecht. Er waren veel klachten over miscommunicatie en het niet serieus genomen worden door de 

gemeente Weert. Gaandeweg zijn gesprekken gevoerd met alle voorzitters en de wethouder. Vervolgens is een petit 

comité opgezet vanuit de voorzitters, waarin Molenakker ook vertegenwoordigd is. Uit het petit comité is een voorstel 

gedaan hoe verder met de wijk- en dorsraden. Dat en de ontwikkelingen over participatie en de rollen van de wijk- en 

dorpsraden moeten een strategische visie vormen over hoe deze raden verder gaan met hun werkzaamheden. De 

gemeenteraad is voornemens eind 2015 hierover een besluit te nemen.

Blij met Jan Linders 
Een heel mooie gebeurtenis is de samenwerking tussen Jan Linders, via het Jan Linders Fonds, en de wijkraad. Door 

gezamenlijke acties heeft Jan Linders ervoor gezorgd dat de wijkraad een aanzienlijke financiële bijdrage heeft ontvan-

gen om activiteiten in de wijk te realiseren. Zo hebben wij vlaaien kunnen verkopen ten behoeve van de Jeu de 

Boulesbanen. Ook hebben wij de actie met het statiegeld gehad, waarbij bezoekers van Jan Linders het statiegeldbon-

netje ter beschikking kunnen stellen aan de wijkraad en verkocht Jan Linders pluche groente, waarvan de opbrengst 

eveneens voor de wijkraad is. De wijkraad besteedt elke ontvangen euro aan de sociale cohesie en maatschappelijke 

betrokkenheid in de wijk. Wij hopen deze samenwerking de komende jaren voort te zetten. Jan Linders verzorgt deze 

actie niet alleen voor de wijkraad, maar ook het verenigingsleven kan hiervoor afspraken maken. Kortom: dubbele 

vreugde. Omdat vanuit de veiligheidsenquête specifiek werd aangegeven dat een supermarkt in de wijk essentieel is 

voor de bewoners. En omdat wij gebruik mogen maken van het Jan Linders Fonds om activiteiten in de wijk Molenakker 

te stimuleren.

Gelijktijdig hebben wij in de zomer overleg gehad met de gemeente over het onderhoud van het groen. Gaandeweg 

worden de contacten beter en kunnen wij goede afspraken maken met de gemeente. De samenwerking is goed en er 

wordt snel gehandeld indien wij een melding doorgeven. Het melden kan iedere bewoner van Molenakker doen. Stuur 

een mail naar het meldpunt van de gemeente en de procedure wordt opgestart. Niet alle meldingen moeten via de 

wijkraad worden ingediend. Indien u als burger echter geen respons krijgt op uw melding, kan de wijkraad een interme-

diaire functie innemen en kijken hoe wij het probleem kunnen oplossen. Dus meld het indien u iets ziet wat gevaarlijk 

is of gerepareerd moet worden. 

Rustige, sportieve zomer in het wijkpark
Tijdens de zomer hebben wij ook intensief contact gehad met de wijkagent. In 2014 hebben wij afspraken gemaakt over 

de inzet van politie in de wijk. Zo hebben wij projecten afgesproken betreffende de veiligheid, aanpak van overlast en 

extra inzet in de wijk zodat de politie ook gezien wordt. Dat is goed gelukt. Ten opzichte van 2014 was de overlast in 

2015 beduidend minder. Weinig klachten over overlast bereikten de wijkraad. Het wijkpark was deze zomer bijzonder 

rustig. De calisthenicsbaan wordt goed gebruikt en de wijkraad hoort veel positieve geluiden over deze manier van 

lichamelijke beweging.

De politie is actief geweest in de wijk met betrekking tot het vissen. Er is een toename van volwassen personen die 

ongegeneerd tegenover de tuin van bewoners zitten te vissen. Het vissen is besproken en zowel de gemeente als de 

politie kunnen niet aangeven wat nu wel of niet mag. De wijkraad heeft dit opgepakt en  beiden op hun verantwoordelijk-

heid gewezen, waarna gerichte acties vanuit de politie en de gemeentelijke handhavers is gekomen.

Aldus een hete, maar ook drukke zomer. We doen als bestuur 

ons best om de wijk te laten genieten van alle mogelijkheden 

die er zijn. We proberen activiteiten te organiseren en de 

bewoners te betrekken bij de wijk waarin zij wonen. Dat is 

ons doel en daar gaan wij voor.
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Van de redactie 
Wat hebben wij een mooie zomer gehad. Het kon 
allemaal niet op met dat fantastische weer.

En eindelijk, na al die jaren van overlast, nu ook weer eens 

een rustige zomer. De klachten waren dit seizoen vooral 

gericht op het vissen. Dat probleem is opgelost. Ook het 

snoeien en het snoeibeleid van de gemeente blijft bij veel 

wijkbewoners de gemoederen bezig houden. Wij blijven 

hierover met de gemeente in contact. Verder zijn er 

diversen activiteiten geweest waar de wijkraad met veel 

plezier op terugkijkt. 

En verder is, zoals u gemerkt heeft, de herfst weer begon-

nen. Het naseizoen dat de wereld om ons heen snel ver-

andert. Bladeren kleuren van groen naar de mooiste 

bruine, gele en zelfs rode tinten. Paddenstoelen schieten 

uit de grond en overal vind je rijpe vruchten zoals eikels, 

kastanjes en dennenappels. Daarnaast verandert natuurlijk 

het weer, het regent en waait vaker en de temperaturen 

gaan langzaam omlaag. Tijd om de trui en de jas weer 

aan te trekken. Allez, veel leesplezier!

 Nieuwe  
opbouw werkster 
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 het bewust-
maken van bewoners van de mogelijkheden 
om in groepen activiteiten in de wijk te ont-
plooien.

Vanaf 1 september is Ivonne Barents, sinds 1 maart dit 

jaar de opbouwwerkster voor de wijk Molenakker, niet 

meer in die hoedanigheid werkzaam voor de wijk en de 

wijkraad Molenakker. Binnen PuntWelzijn hebben, ook in 

verband met bezuinigingen, personele verschuivingen 

plaatsgevonden. Ivonne heeft, net als veel van haar col-

lega’s, een andere functie gekregen binnen PuntWelzijn. 

De wijkraad betreurt dit omdat Ivonne in die paar maan-

den dat ze hier werkzaam was al het een en ander heeft 

gerealiseerd. Ivonne, namens de wijkraad bedankt en veel 

succes met je nieuwe uitdaging binnen PuntWelzijn  

Ivonne wordt vervangen 

door Lizette Aarts. Als wijk-

raad heten we Lizette wel-

kom. We hopen op een 

vruchtbare en prettige 

samenwerking. Lizette zal 

tijdens de bestuursvergade-

ringen aanwezig zijn, zodat 

zij de actuele bezigheden 

van de wijk en de wijkraad 

kan volgen.

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
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Opening jeu de boulesbaan
Na de opening van het wijkfeest werd zondag 28 juni om 14.00 uur de jeu de boulesbanen  
officiëel geopend. Mede dankzij het prachtige weer was de opkomst, aan de Beltmolen vlakbij de 
Montessorischool, groot.

Het was een fraai gezicht: ons bestuurslid Thom Cremers 

getooid als heuse Fransman inclusief alpinopet. Hij had het 

allemaal prachtig georganiseerd. De toegestroomde 

belangstellenden werden verwelkomt  door Rob Conemans, 

voorzitter van de wijkraad. Voor deze speciale gelegenheid 

was wethouder Harrie Litjens gevraagd de twee jeu de 

boulesbanen officieel te openen. Dit deed hij met een 

symbolische worp. 

Sporten tegen sociaal isolement 
Ook refereerden zowel wethouder als voorzitter aan het 

belang van deze banen voor ouderen. De wethouder stelde 

dat het goed is om de ouderen bij elkaar te brengen. 

Sociaal isolement wordt voorkomen en gemeenschappelijk 

sporten brengt ook op oudere leeftijd verbondenheid. Na 

de plechtigheden gaf een aantal aanwezig spelers van 

onze eigen vereniging een demonstratie. Hierna konden 

ook geïnteresseerden een balletjes opwerpen. 

Speelt u mee? 
Jeu de boules spelen, onder begeleiding op verenigingsni-

veau, kan op maandag- en donderdagmiddag. Vanaf 13:00 

uur is de baan open en kunt u in één of twee rondes 

meespelen. Het maakt niets uit of u goed of slecht bent, 

het gaat om de olympische gedachte: meedoen is belang-

rijker dan winnen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Thom Cremers

Bestuurslid Sport, Spel en Beweging

Standaardmolen 10

6003 CJ  Weert

Mob. 06-30792347

thomcremers@hotmail.com
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Algeheel visverbod Molenakker
Het vissen in de wateren van Molenakker leverde afgelopen zomer veel klachten op. Zoals u weet, is het vissen een paar jaar geleden ook al een punt 
van discussie geweest. Vanaf het voorjaar kreeg de wijkraad veel klachten van bewoners wiens tuinen aan het water grenzen.

Tegenwoordig is het trendy om met een compleet uitge-

ruste tent, en het liefst met barbecue en al, te bivakkeren 

aan de waterkant. Omwonenden ondervinden hiervan veel 

overlast. De vissers zitten recht tegenover de tuinen, 

waardoor de privacy van de bewoners wordt aangetast. 

Visregels aan de laars gelapt
Nu is het zo dat alleen jeugd tot 14 jaar alleen onder 

begeleiding van een ouder mogen vissen op de daarvoor 

aangewezen plaatsen. Deze begeleidende ouder moet ook 

nog eens in het bezit zijn van de nodige vergunningen. 

Helaas  hebben wij ook geconstateerd dat deze regel niet 

wordt nageleefd. Dit versterkt het gevoel van onveiligheid. 

‘Het lijkt alsof ons huis in de gaten wordt gehouden’, ‘het 

geeft een onbehaaglijk gevoel’, zijn veelgehoorde opmer-

kingen. Wij hebben al deze klachten in kaart gebracht en 

besproken met zowel de wijkagent Jos Geerts als de 

gemeente. 

‘Verboden te vissen’-borden
Inmiddels heeft het overleg hierover tussen politie en 

gemeente ervoor gezorgd dat de borden in de wateren van 

Molenakker nu al vervangen zijn door ‘Verboden te vissen’ 

borden. Het wordt dus iedereen, ook de jeugd, verboden 

om te vissen in de wateren van Molenakker. 

Dit maakt handhaven gemakkelijker. De nieu-

we regels gaan per direct in. Daarmee is een 

algeheel visverbod voor de wateren in onze wijk een feit 

en is het visprobleem en de ergernis van veel wijkbewo-

ners opgelost. 

Samenfonds 0495 brengt mensen samen
Als Punt Welzijn hebben wij samen met Land 
van Horne, Rick en de Sponsorwinkel vorig 
jaar het initiatief genomen voor het oprichten 
van een fonds: het Samenfonds 0495.

Het Samenfonds 0495 is een stichting die ernaar streeft 

mensen bij elkaar te brengen om het samen leven in de 

eigen omgeving te verbeteren. Daarvoor werft het 

Samenfonds 0495 inkomsten. Ook wil het fonds graag 

samenwerken met andere fondsen, het bedrijfsleven en 

serviceclubs. Natuurlijk kunnen ook particulieren een 

donatie doen. 

Helpen met handen, hoofd en middelen
Naast het steunen van mooie en belangrijke initiatieven wil 

het Samenfonds 0495, uiteraard samen met andere par-

tijen, belangrijke maatschappelijke thema’s op de agenda 

zetten en steunen. Prachtig zoals we elkaar kunnen helpen 

en vaak genoeg komt er geen cent aan te pas. Materialen 

beschikbaar stellen, de handen uit de mouwen steken, 

advies geven: ‘t is net zo belangrijk als geld. In Weert, 

Nederweert en Cranendonck zijn allerlei organisaties actief 

om de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan dankzij de inzet 

van veel vrijwilligers, subsidie van de gemeente, eigen 

inkomsten en soms ook donaties. Maar af en toe heb je 

een extra stimulans nodig. Dan kan je een beroep doen op 

het Samenfonds 0495.

Na maanden van voorbereiding is het mogelijk om digitaal 

een aanvraag om ondersteuning te doen via  

http://www.samenfonds.nl/doe-een-aanvraag/
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Niet alleen de weergoden werkten goed mee, 
alle ingrediënten waren aanwezig om op zon-
dagmiddag 13 september vanaf 12:30 uur een 
fantastisch evenement te realiseren. We kijken 
even terug. 

In het kader van het 15-jarig jubileum van de 

Buurtvereniging Molenakker-Zuid vond het bestuur een 

speciaal evenement, vooral gericht op de jeugd, op z’n plek. Dit 

resulteerde in een open poppodium: een gratis evenement, voor 

iedereen toegankelijk. Met dit culturele evenement worden 

ontmoetingen en onderlinge contacten tussen de buurtbewoners 

in het algemeen en de jeugd (van 14 tot 23) in het bijzonder 

bevordert. Met ‘Molenakkerpark Open Poppodium’ boden wij 

talentvolle muzikale jongeren een open podium. Jeugdige 

muziekbands, duo’s en solo-artiesten uit Weert (en omgeving) 

kregen hier een platform om live voor een publiek op te treden 

en alle ruimte om hun talenten te ontplooien. 

Planning, samenwerking en sponsoren
Na 10 maanden van voorbereiding zoals werven van subsidies, 

aanvragen van vergunningen, werven van jonge muziekmakers 

en vrijwilligers en vooral veel vergaderen, startte donderdag voor 

het festival de opbouw van een intiem festivalterrein aan de 

Graanmolen in de wijk Molenakker. Naast een grote tent met 

een groot podium, kwamen er ook tenten voor backstage, 

catering en EHBO. Daarnaast moesten ook stromend water 

(toiletten) en elektra worden geregeld. In de voorbereiding is er 

nauw samengewerkt met Muziekcentrum de Bosuil, het 

Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) en de 

Philips van Horne SG. Het Molenakker Open Poppodium is met 

name financieel mogelijk gemaakt door de Sponsorwinkel, het 

Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Weert.

 

Live optreden met jurybeoordeling
Elke act mocht 15 tot 30 minuten optreden. Het optreden werd 

beoordeeld door een publieksjury en een vakjury en er waren 

mooie prijzen te winnen. De publieksjury baseerde zich op het 

applaus van het publiek dat werd gemeten met een decibelme-

ter. De vakjury stond onder leiding van Eric Kessels, initiatiefne-

mer stichting Muziekcollectief Nederweert Live en 

popcoördinator van de Gemeente Nederweert en bestond naast 

Eric uit de twee ervaren Bospop coryfeeën John Sniekers en 

Rob Knoop. Beiden hadden hun diensten voor dit evenement 

vrijwillig hebben aangeboden en bleken onmisbaar voor het 

goede verloop van het open poppodium. 

Burgemeester Heijmans opent de middag
De line up van deze middag was verdeeld in twee categorieën: 

de Jongeren (tot 16 jaar) en de Oudere Jongeren (tot 23 jaar). 

Dansschool Fresh, bekend van ‘So You Think You Can Dance’ en 

‘Holland’s Got Talent’, verzorgde tussen de acts een aantal 

spectaculaire optredens. Het bestuur werd vlak voor het evene-

ment verrast met het bericht dat namens het college burge-

meester Heijmans aan het begin van de middag aanwezig zou 

zijn. Hij gaf graag gehoor aan het verzoek om het Molenakker 

Open Poppodium dan ook maar meteen te openen. Via Twitter 

liet de burgemeester later vinden het ‘Geweldig!!!!’ te vinden. 

Categorie Jongeren
Nadat ze samen met de burgemeester op de foto waren gezet, 

opende Scarry Kids het programma in de categorie Jongeren. 

Daarna was het de beurt aan respectievelijk No Redemption, 

Ellis & Tessa, Max & Femke en Fabienne & Paula. In de cate-

gorie Jongeren werden Max & Femke tot hun eigen verrassing 

tot winnaar uitgeroepen. De prijs (o.a. een optreden in de Bosuil) 

werd uitgereikt door vakjuryvoorzitter Eric Kessels. De 2e prijs 

was voor Fabienne & Paula.

Categorie Oudere Jongeren
In de categorie Oudere Jongeren ging de strijd tussen de bands 

Raised by Wolves (winaars Van Horne Pop 2015), Bloodline, 

DUGA4 en Loxley Lane. Winnaar in deze categorie werd Loxley 

Lane. Niet alleen de vakjury vond dat zij de 1e prijs (o.a. een 

optreden bij All Areas Meets Pop Nederweert en videoclips en 

een interview voor promotie) verdienden, maar het applaus van 

het publiek na hun optreden gaf de decibelmeter de hoogste 

uitslag van de dag. De band DUGA4 ontving de 2e prijs uit 

handen van de vakjury. Het prima op schema liggend pro-

gramma werd afgesloten met een geweldig optreden van de 

band Mama’s Kitchen.

Op en top geslaagd Poppodium
De doelstelling van het Molenakker Open Poppodium als cultu-

reel evenement is ruimschoots gehaald, met name de participa-

tie van jongeren. Aan deze jonge artiesten hebben wij een 

platform kunnen geven om live voor een publiek op te treden en 

zo hun talenten verder te ontplooien. De artiesten waren zeer 

content met het professionele podium. Daarnaast heeft het 

evenement bijgedragen aan het bevorderen van ontmoetingen 

en onderlinge contacten tussen buurtbewoners. Het evenement 

trok veel publiek en iedereen genoot van de muziek, een hapje 

en een drankje. Het was daarom supergezellig. Een verbeterpunt 

is de participatie van buurtbewoners door gehoor te geven aan 

de oproep om zich als vrijwilliger aan te melden voor organisa-

tie en realisatie van het evenement. Al met al een bijzonder 

geslaagd evenement.

Bedankt aan alle helpende handen
Het bestuur wil in de eerste plaats alle jonge muzikanten 

bedanken, vooral zij hebben dit evenement tot een onvergetelijk 

succes gemaakt. Tevens dank aan de dansers van dansschool 

Fresh die met hun optredens het programma perfect hebben 

aangevuld. Ook alle vrijwilligers die veel vrije tijd in het organi-

seren en realiseren van het open poppodium hebben gestoken 

worden hartelijk bedankt. Daarnaast dank aan alle sponsoren: 

zonder hen is een degelijk gratis toegankelijk evenement finan-

cieel niet haalbaar. Iedereen: ontzettend bedankt.

Het Bestuur

Buurtvereniging Molenakker-Zuid

Molenakker Open Poppodium 
smaakt en klinkt naar meer
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Voor een keer verleggen wij onze grenzen buiten onze wijk en  

bezoeken we voor onze advetorial de biologische boerderij en boerderijwinkel 

‘Sumiran’. Begin dit jaar kwam ik in contact met de eigenaressen  

Irene Peters en Yolande Peijnenburg en met biologische bakker Wim.

Het is hier een klein paradijs. Hier geniet je aan de rand 

van de Peel al volop van het buitenleven. Elke dag ontdek 

en ervaar je hier het dagelijkse agrarische leven, compleet 

met (nieuwe) biologische producten. Voor heel even ver-

geet je de wereld om je heen. Nu moet ik eerlijkheids-

halve bekennen dat ook ik altijd met een schuin oog keek 

naar alles waar “biologisch” voor staat. Maar ik kan u 

vertellen, ik ben helemaal om en ben inmiddels vaste 

klant. Sterker nog, degenen die ik van deze boerderij 

verteld heb zijn er op bezoek geweest en behoren inmid-

dels ook tot de vaste clientèle. En eerlijk is eerlijk, je proeft 

echt het verschil. De smaak van pure joie de vivre.

Jong, kleinschalig, dynamisch … 
en smakelijk
Sumiran is een biologische boerderij aan de rand van 

natuurgebied ‘De Groote Peel’ in Asten-Heusden. De naam 

Sumiran komt uit het Sanskriet en betekent vrij vertaald 

dat je bewust en dankbaar bent voor alles wat ons van 

nature gegeven is. Planten, dieren, mensen, bomen, vruch-

ten, zand (in combinatie met licht, lucht, vuur, water en 

aarde); we hebben het gewoonweg gekregen. Wat begon 

uit idealisme is intussen uitgegroeid tot een jong, dyna-

misch, kleinschalig en bovenal succesvol biologisch 

bedrijf. Naast de verkoop van biologisch vlees in onze 

eigen winkel, levert Sumiran ook aan derde met een 

boerderijwinkel. De dieren afkomstig van deze bedrijven 

worden als vlees verwerkt. Middels slachten, versnijden, 

kruiden, vacuüm verpakken en bestickeren (met eko 

keurmerk), is het uiteindelijk verkoopklaar. Daarnaast biedt 

Boederij Sumiran,  
een biologische parel aan de rand van de Peel



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 l

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

7

Sumiran opvang aan jongeren die de maatschappij niet 

zelfstandig aankunnen. Deze jongeren besteden hun dag 

aan diverse werkzaamheden, zoals het mee helpen met 

het verzorgen van land en vee.

Vers brood van bakker Wim
In de biologische bakkerij maakt bakker Wim van de door 

Sumiran geteelde biologische rogge een heerlijk rogge-

brood met noten en rozijnen. Elke vrijdag en zaterdag kunt 

u hier terecht voor vers biologisch brood, broodjes, stok-

broden, koekjes en overheerlijke appelstukken.

Vlees en veel meer lekkers  
uit de regio
Ons vlees is per 2 stuks, 250 of 500 gram, vacuümverpakt 

en diepgevroren te verkrijgen. Vacuüm verpakken geeft de 

beste garantie om de kwaliteit van het vlees langdurig en 

optimaal te waarborgen. Een aanrader is de biologische 

gerookte rauwe ham die, net als de bacon, spek en het 

rookvlees, nostalgisch en puur ambachtelijk op beuken-

hout in een ouderwetse rookkast op de boerderij gerookt 

wordt. Ouderwets lekker!

Naast het vleesassortiment verkoopt Simuran verschillende 

biologische producten uit de regio. Doordat ze rechtstreeks 

inkopen bij de boer weten Irene en Yolande precies waar het 

product vandaan komt en op welke wijze het geproduceerd 

wordt. Aanvullend op het assortiment zijn er biologische 

koffiebonen (vers gebrand), verschillende soorten thee, jam, 

chocola en tapaz-lekkernijen te verkrijgen.

Betalen bij Simuran met PIN is mogelijk.

Adres:

Broekstraat 3, 5725 TL, Heusden gem Asten

http://www.sumiran.nl

PRODUCTEN
• Biologisch Varkensvlees; 

• Biologisch Rundvlees;

• Biologisch Kippenvlees; 

• Biologisch Lamsvlees;

• Biologische Vleeswaren;

• Biologisch Brood;  

• Biologische Eieren; 

• Biologische Appels;

• Biologische Aardappelen;

• Biologische Groenten (op bestelling).

Boederij Sumiran,  
een biologische parel aan de rand van de Peel
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Rol en positie Wijk- en Dorpsraden binnen 
de gemeente Weert

Zoals in 2014 al gemeld, liet de 
toen nieuwe wethouder Litjens, er 

geen gras over groeien. Binnen een paar 
maanden na zijn aantreden was het eerste 
overleg met alle voorzitters van de wijk- en 
dorpsraden. De wethouder begon goed met 
zijn insteek dat “wat beloofd is, ook wordt 
uitgevoerd”.

Binnen de gemeente Weert wordt momenteel gekeken hoe 

wij met wijk- en dorpsraden omgaan. Wat is hun taak 

eigenlijk? Essentieel voor de wijk- en dorpsraden is dat zij 

geen democratisch gekozen orgaan zijn en geen politiek 

bedrijven. De wijk- en dorpsraden zijn instellingen die 

betrokken zijn bij hun wijk of dorp. Zij behartigen de 

belangen van en voor de bewoners. 

Hoe nemen we samen de verant-
woordelijkheid?
De gemeente wordt zoals elke gemeente in Nederland 

getroffen door minder inkomsten en meer taken. De drie 

D’s: decentralisatie van het rijk naar de gemeente met de 

daaraan gekoppelde “bezuiniging” leidt er toe dat 

gemeentes de financiële huishouding gaan heroverwegen 

en dat geldt ook voor de wijk- en dorpsraden. 

Participatie is het sleutelwoord. Wat kunnen 

wij allen gezamenlijk doen zonder dat het 

extra geld kost en eerder geld oplevert, dan 

wel minder kost? Oftewel: hoe kunnen wij samen 

de verantwoordelijkheid nemen om onze gemeente, wijk 

en omgeving zodanig in te richten, dat wij een sociale 

omgeving zijn waarin ieder zich thuis voelt?

Een 6- puntenvoorstel van wijk en 
dorp naar gemeente
Medio 2015 zijn inmiddels meerdere overleggen geweest 

en hebben de wijk- en dorpsraden unaniem gesteld dat zij, 

indien zij willen functioneren, los van de financiële onder-

steuning van de gemeente, serieus genomen moeten 

worden door de gemeente en haar ambtenaren. Daartoe 

hebben de wijk- en dorpsraden een 6-punten voorstel 

gedaan naar de gemeente. Het voorstel houdt in dat:

1.  De gemeente dient vast te stellen hoe zij de huidige 

en toekomstige rol en positie van de Wijk- en 

Dorpsraden ziet.

2.  De gemeente dient de wijze vast te stellen, waarop zij 

de maatschappij zich ziet ontwikkelen in het algemeen 

en de rol voor de Wijk- en Dorpsraden in het bijzonder.

3.  De gemeente dient per Wijk- en Dorpsraad vroegtijdig 

de toekomstverwachtingen per wijk of dorp te 

omschrijven en te bespreken met de afzonderlijke 

WDR. Ontwikkelingen en wijzigingen in plannen (uit-

stel; afstel) in de wijk of het dorp vallen hier ook 

onder.

4.  De gemeente dient 1 contactpunt vast te stellen voor 

alle contacten met de Wijk- en Dorpsraden. Dit con-

tactpunt dient kwaliteit en tijdigheid van de communi-

catie te bewaken. Bij problemen in de uitvoering gaat 

dit contactpunt binnen de gemeentelijke organisatie 

achter de oplossing aan. 

5.  De gemeente organiseert een jaarlijks 

“Voorzittersoverleg” dat zich richt op de ontwikkelin-

gen op (middel)lange termijn binnen de gemeente 

Weert. De agenda dient meer beschouwelijk van aard  

  te zijn, niet gericht op de dagelijkse problematiek. Alle 

partijen dragen de agendapunten aan.

6.  De gemeente organiseert twee keer per jaar een 

overleg met vertegenwoordigers van Wijk- en 

Dorpsraden, dat gaat over de lopende zaken en pro-

blemen. De agenda gaat alleen in op de zaken die op 

dat moment spelen, dus de dagelijkse problematiek 

betreffend.

Gelijkwaardige gesprekspartner 
De wijk- en dorpsraden zien zichzelf als een niet gekozen 

democratische vertegenwoordiger van de bewoners van 

hun wijk of dorp. In hun optreden kunnen de wijk- en 

dorpsraden autonoom hun eigen koers bepalen en varen. 

De wijk- en dorpsraden zijn voor de gemeente een seri-

euze gesprekspartner die op basis van gelijkwaardigheid 

deelneemt aan de sociale en maatschappelijke discussie 

binnen de gemeente Weert. De gemeente Weert ziet de 

wijk en dorpsraden als een intermediair tussen de bewo-

ners en de diverse professionele actoren.

Samenwerken voor en aan een 
levendig Molenakker
Essentieel voor de wijkraad en de gemeente is dat de 

bewoners alert moeten zijn op wat binnen de wijk gebeurt. 

De intermediaire functie van de wijkraad is belangrijk. Dat 

wordt door zowel de wijkraad als de wethouder onder-

schreven. Samenwerken voor en aan een levendige wijk 

Molenakker waar de burgers graag willen wonen en wer-

ken, de kinderen graag spelen en naar school gaan en 

waar de bewoners trots op zijn. Dat zijn wij, Molenakker!

Kinderen Jeu de Boulen op Molenakker

 

Onder leiding van juffen Jet en Margriet deden 11 kinderen van de BSO Molenakker vrijdag 24 juli 
mee aan een wedstrijdje ‘Jeu de Boulen’. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer. Een 
enkeling had het al een keer gespeeld, met vader, moeder of opa en oma op de camping. Ook voor 
juffen Jet en Margriet was dit de eerste keer. 

Gekleed in groene veiligheidshesjes liepen kinderen en 

juffen van BSO naar Jeu de Boule-banen. Na enige tekst 

en uitleg van Wiel Heijkers en Thom Cremers werden

ze in 2 groepen verdeeld. Groep 1 met juf Margriet en Wiel, 

groep 2 met juf Jet en Thom. De leeftijden varieerden van 

4 tot 9 jaar en dat was ook wel te zien. Voor enkele scho-

liertjes waren 3 ballen tegelijk dragen wel erg zwaar. 

Spannend wedstrijdverloop
Groep 1 deed het heel erg goed en nam dan ook een forse 

voorsprong. Voor de tegenpartij werd het nog erger toen 

een speler met ‘vermoeidheidsverschijnselen uitviel. 

Bovendien speelden ze hierna met 2 man minder, een 

ongelijke strijd. Daarom werd Thom gevraagd mee te doen 

met groep 2. Zo gezegd, zo gedaan en de achterstand 

werd ingelopen. De tussenstand werd zelfs 12-12. Ook bij 

groep 1 speelden “vermoeidheidsverschijnselen” van 

jonge kinderen parten. Dus moest hier juffrouw Jet mee-

doen, want ze wilden niet verliezen.

Het werd nog heel spannend, die allerlaatste ronde. 

Uiteindelijk werd de groep van Juffrouw Jet met 13-12 de 

winnaar.

 

Na de wedstrijd begon het te regenen, hoogste tijd om 

met de vermoeide kinderen in de bekende groene 

veiligheidshesjes terug naar het gebouw van de BSO 

te lopen.Hier werden we getrakteerd op fris of koffie 

en zelfgebakken cakes. We konden nog lekker even 

nakletsen om vervolgens allemaal heel tevreden huis-

waarts te keren.  
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Een dumper is een stumper
Steeds vaker komen er bij de wijkraad klachten binnen over het illegaal dumpen van 

tuin- en snoeiafval. Naar aanleiding van deze klachten heeft het bestuur binnen de 
wijk Molenakker gekeken op dumpplaatsen. En inderdaad, op diversen plaatsen in 
onze wijk is een hoeveelheid tuin- en snoeiafval gedumpt. Men smijt het onder de 

struiken van de begroeiing of simpelweg in het groen.

 

Ook vindt iemand in de wijk het blijkbaar nog steeds nodig 

om de volle autoasbak van zijn en/of haar auto midden op 

de straat te ledigen. Ongelooflijk dat je niet in staat bent 

om je rotzooi gewoon thuis op te ruimen. En dan hebben 

we nog de personen die zonodig glaswerk op het fietspad 

en in het wijkpark kapot moeten gooien. Wauw, wat een 

gedurfde actie! Een fles bier op een fietspad kapotgooien. 

Vooral niet denken aan de consequenties ervan. Aan de 

dieren - honden, katten maar ook konijnen -, die zich 

bezeren. Aan de fietsers, jong en oud die hun banden 

kapotrijden. En denk vooral niet aan een spelend kind dat 

in een stuk glas valt.

Het kan makkelijk anders
Glaswerk gaat gewoon naar de glasbak en ook tuin- en 

snoeiafval horen correct te worden afgevoerd. Het kan 

natuurlijk altijd gebeuren dat na een grotere snoeibeurt de 

kliko te klein blijkt. Overleg dan met de buren of jouw 

tuinafval in hun groene gedeelte van de kliko kan. 

Daarnaast kun je het tuinafval gewoon naar de milieustraat 

brengen. Het is maar een kleine moeite en je geeft aan 

hoe het wel moet. Op de website van de  gemeente Weert 

staat het adres en de openingstijden van de milieustraat.

Fout gedrag is fikse boete 
En voor de stumperdumpers van sigaretten en glaswerk: 

je zou beter moeten weten! Naast het foutieve voorbeeld-

gedrag riskeer je ook een fikse boete. Om het glaspro-

bleem aan te pakken hebben wij binnenkort trouwens 

overleg met de wijkagent. Ons verzoek zal zijn om gericht, 

in het bijzonder tijdens het weekend als de kroegen door 

jeugd bezocht worden, strenge controle uit te voeren en 

verbaliserend op te treden. 

Voorkomen is veel beter dan genezen, thuis dumpen, dus!

Zwerfvuil en zwaaibewegingen 
Helaas moeten wij minstens eens per jaar een artikel schrijven over zwerfvuil. Welnu, het is 

weer zover. Net terug van een welverdiende vakantie in Frankrijk, valt het extreem op hoeveel 
zwerfvuil wij, bewoners en bezoekers van Molenakker, kunnen produceren. In Frankrijk zie je nage-
noeg nergens zwerfvuil, terwijl in Molenakker het een trend lijkt te worden om onderweg naar huis 
je McDonald’s-afval uit je auto te smijten of je lege blikje in groen of waterpartij te deponeren. 

Oké, ik begrijp dat er op allerlei wijze gewezen wordt op 

lichamelijk beweging. Dus het tegengaan van jeugd met 

overgewicht zou voor een deel gecompenseerd worden 

door zwaaibewegingen van fietsende schooljeugd of voet-

baljeugd die naar huis gaat na de training. En vergeet de 

rondrijdende voedselmaniakken niet die na een avond 

stappen met vrienden of vriendin toch moeten laten zien 

dat zij dan wel de sportschool bezoeken, maar toch ook 

echt durven te eten. Inderdaad: de afstand van een 

McDonald’s-menu is van Nederweert tot de Molenakkerdreef. 

Kijk voor de verandering eens in de waterpartij van de 

verbinding tussen de Ringbaan en Molenakkerdreef/

Laarderweg. Naast de groene overwoekering van het water, 

drijven er minimaal 100 blikjes. Overigens liggen er  

nagenoeg geen blikjes naast het water, dus dit is een niet 

al te moeilijke zwaaioefening.

Hou er eens mee op
Enfin, sarcastisch beschreven, maar dit moet eens ophou-

den. Jeugd en ouders, spreek elkaar aan. Geef te kennen 

dat het niet ruig is om blikjes weg te gooien. Sportvereniging, 

neem je taak op je en wijs de jeugd op het gedrag. 

Simpelweg ze voor een training even aanspreken op 

zwerfvuil en gedrag. Vriendinnen, spreek je stoere vriend 

aan dat McDonald’s de geur in je auto tussen Nederweert 

en Molenakkerdreef sowieso al verpest en dat je daarom 

makkelijk tot thuis kan wachten om daar het zakje in de 

afvalbak te gooien. Want samen houden wij de wijk 

schoon.

Montessorischool 
is wel betrokken 
bij onze wijk! 
In de vorige editie plaatste de wijkraad een 
artikel over de manier waarop de scholen 
betrokken zouden moeten zijn binnen de 
maatschappij waarin zij zich fysiek bevinden. 
De scholen hebben een voorbeeldfunctie en 
moeten die niet alleen tijdens de lessen, maar 
ook in het sociale leven binnen de wijk uitdra-
gen. En wat blijkt? De Monitessoirschool 
denkt daar net zo over! Hoe een misverstand 
een mooie samenwerking werd.

Het artikel in de vorige editie werd mede geschreven omdat 

wij geen medewerking kregen van de Montessorischool 

voor het wijkfeest, inclusief poppodium. Het poppodium 

was een nieuw initiatief van de buurtvereniging Molenakker 

Zuid. Dit initiatief zou tijdens het wijkfeest jonge muzikan-

ten uit de wijk en Weert en omgeving een podium geven 

om hun kunsten te tonen. Daarnaast werd vanuit de 

scholen regelmatig ‘nee’ verkocht als aanspraak op hen 

gedaan werd om te investeren in project binnen de wijk.

Pragmatische oplossingen
Betreffende het poppodium - een geweldige kans voor de 

wijk Molenakker, dacht de wijkraad - beschikten wij niet 

over voldoende financiële middelen om alle voorgestelde 

onkosten te dekken. Toen werd pragmatisch gedacht en 

naar oplossingen gezocht. Zoals samenwerking met de 

Montessorischool. Hierdoor konden kosten bespaard wor-

den en werd het in samenwerking met de wijkraad alsnog 

mogelijk, hetzij met veel kunst en vliegwerk, het poppodium 

door te laten gaan. ‘Helaas’, werd in het artikel geschreven, 

‘de school werkte er niet aan mee’. 

Alsnog samen naar een geweldig 
wijkfeest
Nog voor het wijkfeest en direct na het uitkomen van de 

wijkkrant nam de directrice van de Montessorischool con-

tact op met de wijkraad. Gezamenlijk, door zowel de school 

als de wijkraad, is besproken dat de school ook een 

maatschappelijke functie heeft binnen de wijk. De 

Montessorischool gaf aan mee te werken met het wijkfeest,  

en andere activiteiten zijn zeker bespreekbaar. Helaas was 

het voor het poppodium te kort dag, echter wij hebben in 

samenwerking met de school een geweldig wijkfeest kun-

nen organiseren, waarvoor onze dank. 

Samen streven naar mooie samen-
werkingen 
Specifiek geeft de Montessorischool aan dat zij betrokken 

zijn binnen de wijk Molenakker. Zij streven het samenwer-

ken met de wijkraad maar ook met de bewoners na. De 

aanleiding voor het artikel bleek uiteindelijk op een misver-

stand te berusten en daarom is het goed geweest dat dit 

gesprek heeft plaatsgevonden. Wij, de wijkraad en de 

Montessorischool weten elkaar weer te vinden en delen de 

passie om mooie en goede activiteiten voor de wijk 

Molenakker te doen. De wijkraad juicht dit toe en we gaan 

er samen een mooi 2016 en verder van maken.
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www.cafetaria-molenakker.nl

Linda Beelen Fotografie
Molenweg 39

6031 RC, Nederweert
www.lindabeelen.nl

tel. 06 23910140
info@lindabeelen.nl

Werk mee aan het voorkomen 
van misdaad in jouw straat! 

Onder deze kop berichten wij u al in onze vorige uit-
gave. Steeds meer Nederlanders maken 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. Op het artikel zelf met uitgebreide informatie hebben wij geen 

enkele reactie mogen ontvangen. Dat kan. Maar met de extra politie 

aandacht voor Molenakker, het donkere dagen offensief, in aantocht 

willen wij het toch bij u onder de aandacht brengen. Want u weet, dit 

is de ideale periode voor het dievengilde.

“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 personen) 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 ‘groep chat’. Dit is een van de 

vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet kan met sms’en. 

Meldingen, tips en saamhorigheid
De opzet is eenvoudig. De inwoners van een gebied melden zicht aan voor de WhatsApp. Vervolgens wordt er een groep 

gemaakt en die wordt beheerd. Alle meldingen van afwijkend gedrag worden door iedereen ontvangen, ook de wijkagent. 

Vanaf dat moment start de WhatsApp. De beheerder houdt een registratie bij en kan veranderingen verwerken. Groot 

voordeel is dat iedere deelnemer precies weet wat er in zijn en/of haar  straat speelt en eventueel actie kan 

ondernemen.”

Naast meldingen kunnen er ook af en toe handige tips doorgegeven worden die b.v. het aantal inbraken kunnen vermin-

deren. Daarnaast leert men elkaar beter kennen omdat de mogelijkheid bestaat om gezichten bij de app te plaatsen. Dit 

verhoogt het saamhorigheidsgevoel.”

Een WhatsApp-groep ook in uw straat of buurt?
U kunt zich ook de vraag stellen, hoe zit het bij mij in de straat. Tip van de wijkraad: ga naar www.drimble.nl. klik vervol-

gens het tabje inbraak, dan naar de linker kolom provincie Limburg en vervolgens Weert aanklikken. U ziet dan in een 

oogopslag op welke datum, postcode poging tot en een daadwerkelijke inbraak is geweest. Indien u als bewoner van de wijk 

Molenakker wilt deelnemen en/of een whatsApp groep wilt opzetten kunt u contact opnemen met ons bestuurslid veiligheid 

Helmert van Scherpenzeel h.e.van.scherpenzeel@home.nl om dit te coördineren. Of stuur een mail naar 

wijkraad@molenakker.nl dan zetten wij uw mail wel even door.  

Vrijwilliger gezocht
Bij de Wilhelmus Hubertus molen is het idee ontstaan om een moestuin aan te leggen. Nu zijn de initiatiefnemers op 

zoek naar een vrijwilliger die dat wilt bijhouden en die het zelf ook leuk vindt om te doen.

Interesse? Even een mailtje naar wijkraad@molenakker.nl en wij zorgen ervoor dat er contact met u wordt opgenomen.

Jan Linders Fonds 
knuffels-actie
 

Weet u het nog? In 2013 bestond Jan Linders 
Supermarkten 50 jaar. Daarom werd de stich-
ting ‘Jan Linders Fonds’ opgericht. De lijf-
spreuk van oprichter Jan Linders luidde: ‘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 dan 
ook echt onderdeel van de buurt waarin ze 
gevestigd is. 

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

nog eens extra te versterken. Alle  57 supermarkten, het 

servicekantoor en distributiecentrum kozen ieder een eigen 

lokaal doel. Het Jan Linders Fonds levert een financiële 

bijdrage aan deze goede doelen en  medewerkers van Jan 

Linders zetten zich ook persoonlijk in voor hun goed doel. 

Supermarkt Jan Linders Molenakker koos voor 2015 ook 

Stichting Wijkraad Molenakker als goed doel.

Rastervlaaien en knuffels voor jeu 
de boulesbanen
Op 18 april van dit jaar ontving de wijkraad een mooi 

bedrag, bijeengebracht door de actieverkoop van raster-

vlaaien, voor de jeu des boulesbanen. Dit hele bedrag is 

dan ook besteed aan de aanleg van deze banen, inclusief 

toebehoren.

De voorjaarsactie van Jan Linders stond in het teken van 

knuffels. Dankzij deze tweede actie overhandigde 

Boudewijn Bidlot, filiaalmanager van supermarkt Jan 

Linders Molenakker, op zaterdag 11 juli een symbolische 

cheque van €1.675,- aan de Stichting Wijkraad 

Molenakker. Deze overhandiging in de supermarkt zelf 

werd door WTV vastgelegd op beeld. Namens het bestuur 

van de Stichting Wijkraad Molenakker mocht voorzitter 

Rob Conemans deze cheque in ontvangst nemen. Een deel 

van deze gift wordt besteed aan de verdere realisatie van 

de jeu de boulesbanen, het overige deel steken we in 

sociale wijkactiviteiten.

De wijkraad dankt u, de 

consument en Jan Linders 

met name filiaalmanager 

Boudewijn Bidlot voor deze 

klinkende actie.
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Nationale straatspeeldag in 
molenakker groot succes

Geslaagd wijkfeest 2015

Het bestuur van de “Stichting Wijkraad Molenakker” kijkt terug op een geslaagd wijkfeest.  
Het doel van het wijkfeest is het bevorderen van de sociale cohesie binnen de wijk 
Molenakker. We ijveren voor een goede leefbaarheid in de wijk.

Ons wijkfeest is een jaarlijkse traditie aan het worden. 

Een terugkerende traditie waar de bewoners, vooral de jeug-

dige, erg van genieten. Op de zonovergoten zondag 28 juni 

werd het wijkfeest Molenakker geopend. Alles had de wijkraad 

in het werk gesteld om het de bezoekers naar hun zin te 

maken. Het wijkfeest is druk bezocht, veel kinderen met hun 

ouders, opa’s en oma’s. Wijkbewoners van alle leeftijden, dus. 

Genieten van veel gezelligheid en lekkere frietjes met een 

snack naar keuze. En uiteraard vonden ook de verschillende 

springkussens weer gretig aftrek bij de jeugd. 

Van fiets- naar renparcours
Bij het tappunt aan de statafels was het eveneens plezierig 

vertoeven en je hoorde hier veelvuldig een vrolijk: ‘Hey, jij ook 

Afgelopen 10 juni was het weer Nationale Straatspeeldag. Zoals elk jaar was in de wijk Molenakker de Wiekendreef voor 

het verkeer afgesloten. Zo konden kinderen onbelemmerd en veilig op straat spelen. Met de steun van PuntWelzijn op het 

gebied van advies en voorbereiding, werd het een geweldig dag. De gemeente zorgde voor de vergunning en afsluithekken. 

Ongeveer 450 kinderen speelden die dag naar hartenlust. Ouders, opa’s en oma’s, maar vooral de kinderen waren erg 

enthousiast over de aangeboden attracties. Vanuit de wijkraad namen vooral Thom Cremers en Helmert van Scherpenzeel 

de organisatie op zich. Namens het bestuur: bedankt mannen, volgend jaar gaan we er weer voor!

Enig minpuntje deze dag was het egoïsme van een enkeling. Helaas blijven er altijd mensen die er een probleem mee 

hebben dat de straat één middagje per jaar wordt afgezet. Als het kan, wil men toch nog door de afzetting rijden. Triest!

weer hier?’. Traditiegetrouw stonden er weer lange rijen bij de 

airbrush tattoo en vooral bij de mega whipe out. De medewer-

kers en vrijwilligers hadden er de handen vol aan om alles in 

goede banen te leiden. Nieuw was het fietscrossparcours, 

waar veel deelnemertjes aan meededen. Achteraf bleek het 

parcours een beetje ‘te zwaar’ te zijn. Inventief, zoals kinderen 

zijn, gingen ze er vervolgens maar hardlopend overheen.. 

Merci!
Rond 17.00 uur werden de activiteiten afgesloten. Een dikke 

merci aan bestuurslid Ron Schaeken die de organisatie in 

handen had. En uiteraard ook aan de vrijwilligers, mensen 

van de EHBO en de medewerking van de Montessorischool. 

Kortom: bedankt aan iedereen die er ook nu weer voor heeft 

gezorgd dat dit feest een succes was. 

Volgend jaar weer? Maar natuurlijk! Ben je nog nooit 

geweest, zou ik volgend jaar er dan zeker eens gaan kijken!
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Wie is wie?

Gepass
io

neerde Gra�ci!

Sint	  Maarten	  2015	  

	  
In	  samenwerking	  met	  de	  Wijkraad	  Molenakker	  organiseert	  de	  
Buurtvereniging	  Molenakker-‐Zuid	  op	  zaterdag	  7	  november	  	  het	  Sint	  
Maartenvuur	  in	  het	  Molenakkerpark.	  Iedereen	  uit	  de	  wijk	  is	  van	  harte	  
uitgenodigd!	  
Dit	  jaar	  zal	  Demi	  Neele	  de	  Glühwein	  en	  andere	  versnaperingen	  verzorgen.	  
De	  opbrengst	  gaat	  naar	  het	  goede	  doel	  van	  Be-‐More	  voor	  verantwoord	  
vrijwilligerswerk	  (zie	  hJp://demineele.be-‐more.nl/	  ).	  In	  2016	  gaat	  zij	  zelf	  
4	  weken	  ontwikkelingshulp	  geven	  in	  het	  buitenland.	  Geef	  haar	  uw	  steun.	  
	  
Datum: 	  Zaterdag	  7	  november	  2015	  
Tijd: 	   	  19:00	  uur	  
LocaUe: 	  Molenakker	  park	  (nabij	  de	  grote	  heuvel)	  	  
	  

Stichting buurtcontacten  
“De Paltrokmolen” opgeheven
Tijdens de bestuursvergadering van 30 april jl 
is het besluit genomen de buurtstichting op te 
heffen. Besluitvorming heeft plaatsgevonden 
volgens artikel  11 en 12 van de statuten. Het 
bestuur heeft ook besloten het batig saldo ter 
beschikking te stellen van de St. Anna-
woningen aan de Paltrokmolen 128-130. 
Hiermee kan het onderhoud van de tuinen 
worden bekostigd. De tuinen worden nu door 
vrijwilligers onderhouden.

Op 10 januari 1996 werd de oprichtingsvergadering 

gehouden door een aantal vrijwilligers. Dit waren buurtbe-

woners die zich wilden inzetten voor het bevorderen van 

de onderlinge contacten tussen de bewoners van de buurt 

“de Paltrokmolen”.

Tot en met 2001 werden de activiteiten voor zowel volwas-

senen als kinderen druk bezocht en zijn de contacten 

tussen de bewoners verstevigd. Vanaf 2002 tot 2010 zijn 

er nog kinderactiviteiten georganiseerd. Helaas hebben 

vernieuwingsideeën vanuit het bestuur niet meer geleid tot 

een actieve buurtstichting. 

Opsteker voor tuinen
Saillant detail, kort na de oprichting, ontving de stichting 

een bedrag van de Gemeente Weert. Dit bedrag, een 

spekcheque,  was een opsteker voor de wijze waarop de 

buurt de bewoners van St. Anna-woningen opnam in de 

ontwikkeling van de buurt. Dit is dan ook de reden dat het 

bestuur heeft besloten het batig saldo voor dit doel aan te 

wenden.

De Stichting Wijkraad Molenakker betreurt, maar respec-

teert dit besluit. Namens de wijkraad dank voor alle initia-

tieven die jullie mogelijk hebben gemaakt en waarmee is 

bijgedragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid binnen 

jullie straat.

Sint Maarten 2015

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: 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

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:

De St. Anna-woningen.


