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Nieuwjaar

De mooi gerestaureerde 
“Wilhelmus - Hubertus molen”

Fo
to

gr
af

ie
: L

in
da

 B
ee

le
n

Inhoud:

Pagina 2
•  Woord van de  

voorzitter
•  Van de redactie
•  Snoeibeleid

Pagina 3
•  Sinte Merte /  

Sint Maarten
•  Iets goeds doen  

voor een ander.
•  Voorzieningen in 

Weert, weg OBS  
en Spil?

Pagina 4
•  Servicepunt 

Apotheek
•  Huisartsen praktijk

Pagina 5
•  Bewegen als passie

Pagina 6
•  Wijkagent is een 

gouden baan

Pagina 7
•  Samen tegen  

eenzaamheid

Pagina 8
•  Daar bij die 

Weertse molen

Pagina 9
•  Even voorstellen 

Restaurant OH30 

Pagina 10
•  Alweer een Inbraak!
•  Veiligheid en de 

situatie

Pagina 11
•   Even voorstellen 

Graanmolen

Pagina 12
•  Leefbaarheid 

enquête
•  Boodschappen- 

PlusBus



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 l2

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

Woord van de voorzitter
Alweer een jaar bijna voorbij. Ik ben ooit begonnen als voorzitter en heb toen aangegeven dat 

ik maximaal drie jaar voorzitter zou zijn. Die termijn was voorbij in 2006. Enfin, de overige 

jaren waren gewoon gezellig en waarom ook niet? Je doet het immers voor een goed doel. In 

de laatste krant heb ik in mijn column geschreven over het beperkte aantal bewoners dat iets 

voor de wijk Molenakker over had. Dat heeft resultaat gehad: twee bewoners hebben contact 

met de wijkraad gezocht en aangegeven dat zij iets voor de wijk Molenakker willen betekenen. Het bestuur is daarover 

verheugd en dat geeft ons een gevoel dat wij het niet allemaal alleen aan het doen zijn. Prachtig!

Het jaar 2014 is bijna afgelopen. Ergens zijn wij begonnen met tellen. 2014 is slechts een getal dat verder niets 

zegt. Andere bevolkingsgroepen hebben een andere jaartelling. Het enige wat wij ermee kunnen en willen aan-

geven is dat een tijdsbestek eindigt en dat er een nieuw tijdsbestek komt. 2014 was een raar jaar. Het wereld-

nieuws viel van de ene verbazing in de andere. De Krim en Ukraine, MH17, oorlogen crisis en het herstel ervan en 

we zijn het jaar af aan het sluiten met Ebola. Een hoop negatieve zaken. Je kan er depressief van worden, maar wij 

hebben ook mooie momenten gekend. Het WK voetbal, voor de liefhebbers, met een 3e plaats afgesloten, wat waren 

we weer trots op Nederland. Het mooie zomerweer en dichter bij huis, de door de wijkraad georganiseerde straat-

speeldag en het deels verwaterde wijkfeest. Daarnaast hebben wij in 2014 gemeenteraadsverkiezingen gehad. Een 

nieuw college heeft ervoor gezorgd dat in het wijkpark een Calisthenicspark, het eerste in Nederland, geplaatst wordt. 

Nu nog een trimbaan, zodat wij de ouderen bij de jeu de boulebaan krijgen, de jeugd bij de Calisthenics en de ouders 

met hun kinderen over de trimbaan kunnen sporten. Allen samen sporten in de eigen wijk, een mooiere sociale 

cohesie kan je niet wensen.

Waar is de wijkraad Molenakker afgelopen jaar mee bezig geweest? Zoals elk jaar hebben wij de intermediaire 

functie op ons genomen naar de gemeente Weert en de partners waarmee wij samenwerken. Wij geven de signalen 

vanuit de bewoners door en monitoren of er daadwerkelijk oplossingen komen. Daarnaast hebben wij een aantal 

evenementen georganiseerd zoals de straatspeeldag, het wijkfeest, St Maarten en het Jeugd-Boerenbal. Speciale 

aandacht is uitgegaan naar het realiseren van twee jeu de boulebanen nabij de Montessorischool. Zoals ongetwijfeld 

een bekend beeld vanuit Frankrijk zijn de ouderen gezellig nabij de jeu de boulebanen met elkaar in gesprek. De 

mannen gooien een balletje en de vrouwen zitten er gezellig bij. Met elkaar, voor elkaar.

De wijkraad is aanwezig geweest bij de discussie over de voorzieningen in Weert. Het voorstel van het onderzoek is 

dat er een basisschool kan verdwijnen, de Spil een andere bestemming moet krijgen en de bewoners meer gebruik 

moeten maken van de faciliteiten in Boshoven. De wijkraad heeft in die discussie expliciet aangegeven dat er zowel 

voorzieningen voor de jeugd maar ook voor ouderen gerealiseerd moeten worden in de eigen wijk. De ouderen blijven 

steeds langer in de eigen wijk en woning wonen. In de toekomst is een opname in een verzorgingshuis alleen nog 

maar mogelijk indien het helemaal niet meer gaat. Dus de leeftijd in de wijk gaat omhoog. De mobiliteit wordt beperkt 

door de leeftijd, dan moet je zorgen dat de voorzieningen aanwezig zijn in de eigen wijk, op korte afstand. De wijkraad 

heeft 2015 dan ook uitgeroepen tot het jaar van de ouderen in de wijk.

Om nu precies te weten wat er in de wijk Molenakker gebeurt, heeft de wijkraad een bedrijf opdracht gegeven een 

onderzoek uit te voeren naar de behoeftes en het gevoel in en van de wijk. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zullen 

enquêteurs vergezeld van de wijkagent binnen de wijk Molenakker huisenquêtes uitvoeren, er zullen telefonische 

enquêtes en keukentafelgesprekken plaatsvinden. De enquête wordt ook op de vernieuwde website gezet, zodat ieder 

die behoefte heeft deze ook kan invullen.

Afsluitend zoals ik begon, het was voor 3 jaar, nu is het al 11 jaar, en ik vind het nog steeds leuk. Ik hoop dat wij 

als de wijkraad Molenakker iets voor de bewoners betekenen en dat wij dat ook in 2015 kunnen doen voor u en 

vooral met u. Ik dank de bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid bij Molenakker. Ik dank de vrijwilligers die 

iets voor Molenakker hebben gedaan en ik wens alle bewoners van Molenakker een heel mooi en goed nieuwjaar!

De voorzitter.
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Van de redactie
Voor u ligt ‘traditiegetrouw’ alweer de allerlaatste 

nieuwskrant Molenakker van dit jaar. Wederom een 

jaar waarop wij als wijkraad in het algemeen tevreden 

kunnen terugkijken. En in tegenstelling tot vooraf-

gaande jaren is het ook een bewogen jaar geworden. 

Wat mij persoonlijk is opgevallen is dat de klachten in 

2014 behoorlijk zijn toegenomen. Wij communiceren 

al jaren naar u, de wijkbewoners, om uw klacht(en) te 

melden. Nou, dat hebben we zeker voor dit afgelopen 

jaar geweten! Als we die klachten in kaart brengen, 

dan spant de overlast samen met de vernielingen in 

ons wijkpark de kroon. Het zijn vooral de hangjonge-

ren in het wijkpark en op de diversen bekende plekken 

in de wijk die de zaken lopen te verzieken. 

Tsja en dan zit het er weer op. Op het moment dat u 

dit leest zit de kerst er al weer op en tikken de laatste 

dagen van 2014 rustig weg. Wij van de redactie 

danken een ieder voor de fijne en leuke reacties die 

wij op de wijkkrant kregen. Wij wensen u dan ook 

voor 2015 het  allerbeste en dat het u goed mag gaan.

Snoeibeleid

Zoals afgesproken met de verantwoordelijke ambte-

naar die verantwoordelijk is voor het snoeibeleid bin-

nen de wijk Molenakker en uiteraard naar aanleiding 

van de vele klachten hieromtrent laten we u weten wat 

u nu aan snoeiwerkzaamheden kunt verwachten.

Komende winter worden de gesloten heesters en het 

bosplantsoen op Molenakker gesnoeid, er wordt dan 

voor 25% gesnoeid. De wilgenstruiken aan het lange 

pad worden gesnoeid bij de waterkant. De struiken die 

bij de bruggen staan worden bij de grond afgezet in 

verband met het uitzicht (verkeersveiligheid). Ook 

worden de struiken aan de waterkant op de 

Molenakkerdreef gesnoeid.

De knotwilgen worden in het voorjaar gesnoeid. 
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Sinte Merte / Sint Maarten

Onder grote belangstell ing vond op zaterdag  

8 november 2014 in het Molenakkerpark weer het 

Sint Maartenvuur plaats. Vanuit de hele wijk kwa-

men kinderen met lampions en ouders naar het 

vuur kijken. Het evenement is georganiseerd door 

Buurtvereniging De Graanmolen (brandstapel en de 

koek-en-zopie) in samenwerking met de Wijkraad 

Molenakker (flyers, posters, tent en muziek). De dit 

jaar bescheiden brandstapel zorgde toch voor een 

oplaaiend vuur en het was spitsuur bij de koek-en-

zopie, waar de glühwein en warme chocomel met 

slagroom nauwelijks was aan te slepen. De hoge 

opkomst was mede te danken aan de door de 

Wijkraad in heel Molenakker verspreide flyers. Al 

met al een geslaagde Sint Maarten en volgend jaar 

wederom voor herhaling vatbaar.

Bestuur Buurtvereniging De Graanmolen

Iets goeds doen 
voor een ander. 
Op zaterdag 17 januari 2015 vindt de Kick Off 
van het ‘Samenfonds 0495’ en ‘goedbezig-
weert.nu’ plaats. 

Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn heeft een 

digitale sociale marktplaats ontwikkeld: www.goedbezig-

weert.nu. Deze website maakt het makkelijk en laagdrem-

pelig om elkaar te vinden, te helpen en te versterken op 

het gebied van vrijwillige inzet. 

Ook is er sinds kort een nieuw fonds in het leven geroe-

pen, genaamd het Samenfonds 0495. Dit fonds biedt 

ondernemers, serviceclubs en andere fondsen de kans om 

mee te doen! Ook kunnen vrijwilligersorganisaties en 

goede doelen uit Weert hier terecht voor een donatie. 

Graag nodigen wij u uit voor deze 
feestelijke kick-off. 
Na de officiële opening door wethouder Litjens zijn er 

diverse interessante workshops of kunt u zich laten inspi-

reren op de ‘good practices markt’ vol met voorbeelden 

van Weerter maatschappelijke betrokkenheid. Naast dit 

alles zijn er prijzen te winnen, spectaculaire optredens van 

School of Dance The Big X en is er ruime gelegenheid om 

te netwerken. Na afloop is er een gezellig samenzijn bij 

een optreden van liveband The Oaken Towels. Voor een 

hapje en drankje wordt natuurlijk gezorgd.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op 

www.goedbezigweert.nu. Ook kunt u bellen naar Punt 

Welzijn 0495-697900 of een email sturen naar  

goedbezig@puntwelzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Sanne Kuepers, Francien Clout en Angela ten Bloemendal, 

Servicepunt Vrijwilligers

Foto: Ruud Castermans
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Voorzieningen in Weert, weg OBS en Spil?
De gemeente Weert heeft een onderzoeksbureau 

laten onderzoeken welke voorzieningen de gemeen-

te de komende jaren nodig heeft. Hoe is de opbouw 

van de bevolking en waar is wat noodzakelijk. De 

gemeente is verdeeld in drie compartimenten, Zuid, 

Centrum/Midden en Noord. De wijk Molenakker valt 

onder het compartiment Noord. De opzet is om na 

te gaan waar de bewoners behoefte aan hebben. 

Onder voorzieningen wordt verstaan: de sportgele-

genheden, multifunctionele centra (Kwintet in 

Boshoven en de Spil in Molenakker) en gebouwen 

en terreinen die gemeenschappelijk gebruikt wor-

den. Daarnaast tellen de verenigingen ook mee. 

Voor de wijken uit Noord, te weten; Boshoven, Laar, 

Hushoverveld en Molenakker was eind oktober een 

voorlichtingsavond in het Kwintet te Boshoven. Een 

schamele opkomst van slechts een negental bewo-

ners, hoofdzakelijk ouderen en twee voorzitters van 

wijkraden waren aanwezig. 

Na een presentatie van het onderzoeksbureau 

werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

Voor Molenakker is expliciet aangegeven dat in de 

wijk voorzieningen voor zowel jeugd en jongeren 

als ouderen aanwezig moeten zijn. Het voorstel 

omvat het laten verdwijnen van een basisschool 

OBS en het sluiten dan wel omvormen van de 

gebruiksfunctie van de Spil. Daarnaast kan een 

vereniging het eigen beheer gaan krijgen over de 

eigen sportaccommodatie. LET OP: dit zijn voor-

stellen en moeten nog ambtelijk en door de politiek 

worden vastgesteld, echter het geeft wel aan welke 

kant we opgaan met Molenakker.

 

De wijkraad heeft in dit overleg aangegeven dat 

juist door het langer in je eigen woning blijven 

wonen, de leeftijdgrens in de wijk hoger wordt. Tot 

ongeveer 75 jaar zijn bewoners mobiel en hebben 

een eigen auto en rijbewijs. Op latere leeftijd 

komen lichamelijk klachten waardoor de mobiliteit 

afneemt. Het kan niet van ouderen verwacht wor-

den dat zij voor het leggen van een kaartje hele-

maal naar Boshoven moeten lopen, vaak met 

rollator. Het resultaat is dan dat men niet meer 

gaat en binnen blijft zitten, waardoor de vereenza-

ming toeslaat. Molenakker heeft aangegeven dat zij 

de voorzieningen in de eigen wijk wil hebben. Waar 

is niet belangrijk, als het er maar is.
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Servicepunt Apotheek     
Nu geopend op Noordkade 2a

Vanaf heden kunt u ook voor zorgadvies terecht bij het 

Apotheek Servicepunt in uw buurt

- Laat hier uw herhaalrecepten klaarleggen,

- Loop binnen voor geneesmiddeladvies, 

- Verkoop drogisterij en gezondheidsartikelen

- Afhaalpunt voor de medicatierol. 

- Welkom voor een persoonlijk gesprek (op afspraak) over: 

•	 uw	geneesmiddelen,	

•	 Incontinentie	verzorging

•	 Huidverzorging,	

•	 Diabetesmaterialen

•	 Wondverzorging.	

- Kom vrijblijvend eens kijken/ informeren. 

Het apotheek Servicepunt is van maandag t/m vrijdag 

geopend van 9 tot 12 uur. 

Voor informatie of een gesprek buiten deze tijden werken 

wij op afspraak.

U kunt ons bereiken op telefoonnr; 537239  of 

mail: apotheekserviceweert@ezorg.nl

Het Servicepunt werkt samen met apotheek Hupperetz in 

centrum Weert. Hoewel er een ruime hoeveelheid drogis-

terij, verband en apotheek producten aanwezig is beschikt 

het service punt niet over een voorraad geneesmiddelen. 

Recepten dienen dan ook een dag eerder aangevraagd 

te zijn.

We hopen u snel te mogen verwelkomen op ons Apotheek 

servicepunt. 

Psychologische praktijk  
Désirée de Cock  
Ook bent u welkom bij de psychologische praktijk die hier 

sinds kort gevestigd zit. Désirée de Cock is HBO psycho-

loog, haar specialisme is het coachen van volwassenen en 

kinderen met hoog gevoeligheid. Ook bij depressieve 

klachten, kinderen met slaap-

problemen zoals nachtmerries, 

ontspanning voor kinderen met 

ADHD, stress, angsten, nega-

tief zelfbeeld, een burn-out of 

rouwverwerking helpt Désirée 

je graag weer op weg. 

Voor meer informatie zie:  

www.praktijkdjoya.nl

Huisartspraktijk Koopmans & Ponte is sinds maart 2014 in het gezondheidscentrum gevestigd onder de nieuwe naam Huisartsenpraktijk Molenakker. Voorheen hielden zij praktijk op de 

Wilhelminasingel in Weert. Naast de huisartsen Dhr. B.J.S. Koopmans en Mw. A. Ponte  behoren een verpleegkundige voor chronische zorg, een psycholoog, een sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige en een waarnemend huisarts  tot het team. De praktijk leidt huisartsen op, verbonden aan de Universiteit Nijmegen.

Voor nadere informatie zie ook de website: http://www.docvadis.nl/praktijkkoopmansponte/index.html 

Huisartsen praktijk Molenakker   
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Bewegen als passie

Many Moves, ‘veel bewegingen,’ is de naam van haar 

bedrijf. En na een paar minuten praten met de eigena-

resse, ben ik ervan overtuigd dat dit de perfecte naam is. 

Hannie Huber-van Deursen, getrouwd en moeder van vier 

(uiteraard) sportende kinderen, heeft bewegen als passie. 

Of beter gezegd, anderen in beweging krijgen is haar pas-

sie. Van jong tot oud… topsporter of niet-sporter, Hannie 

werkt met ze allemaal. En biedt net zoveel vormen van 

beweging aan. Voor ieder wat wils, met als rode draad: in 

beweging komen en dit verder uitbouwen.

 ‘Veel mensen in Weert kennen me als trainster Nordic 

Walking bij AV Weert, of vanwege de lessen Pilates die ik 

verzorg bij Keenter Hart in Weert en het gemeenschaps-

huis in Ospel’, aldus Hannie; ‘maar ik doe nog meer.’ Veel 

meer, dat blijkt wel in het plezierige gesprek dat volgt. 

Deze dame heeft veel in haar mars, weet waarover ze 

praat en heeft maar één minpuntje: ze kan niet kiezen. 

‘Dat is eigenlijk wel waar’, zegt Hannie met een glimlach. 

‘Ik	vind	eigenlijk	alles	wat	ik	doe	leuk	en	bovendien	kan	

ik	moeilijk	 nee	 zeggen.	 Ik	geef	 sportles	 op	een	middel-

bare school, verzorg workshops en gasttrainingen en heb 

daarnaast nog verschillende lesgroepen Pilates. Vaak denk 

ik:	 waarom	 zou	 ik	 moeten	 kiezen?	 Ik	 heb	 die	 variatie	

nodig. Het zit in mijn karakter’.

Wandeltraining in de IJzeren Man
Als ik haar vraag wat het mooiste is dat ze onlangs nog 

voor haar werk heeft gedaan, hoeft ze niet lang na te 

denken.	 ‘Ik	 vind	 het	 prachtig	 wanneer	 je	 echt	 iets	 voor	

mensen kunt betekenen. Zo heb ik drie jaar terug een 

wandelgroep opgericht voor mensen met medische klach-

ten. Een aantal van hen heeft nooit eerder gesport, ande-

ren moesten vanwege een lichamelijke beperking ooit 

hiermee stoppen. De groep is heel divers van samenstel-

ling, maar er is één overeenkomst: deze mensen hebben 

geen vertrouwen meer in hun eigen lijf. Als ik hen zover 

weet te krijgen dat ze meedoen en dat ze dan toch nog 

van alles blijken te kunnen … dat is voor mij de mooiste 

beloning.	 Ik	ga	met	deze	groep	iedere	woensdagochtend	

wandelen	door	de	IJzeren	Man.	Door	de	training,	waarbij	

aandacht is voor hun individuele situatie zie ik deze men-

sen echt opbloeien’. 

De resultaten van haar aanpak zijn er dan ook naar. ‘Er 

loopt een man mee die een ernstige vorm van diabetes 

heeft. Daardoor was hij veel te zwaar en een uur wande-

len, dat zat er echt niet in’, vervolgt Hannie haar verhaal. 

’Bovendien rookte hij ook. Door de training is hij niet alleen 

gestopt met roken, ook kan hij inmiddels gemakkelijk een 

uur wandelen en heeft hij zijn levensstijl omgegooid, 

waardoor hij is afgevallen’. Toch haast Hannie zich erbij te 

zeggen dat afvallen niet haar doel is met de wandeltrai-

ning.  ‘Het belangrijkste doel voor mij is dat mensen zich 

weer lekker in hun eigen lijf voelen. En dat voelt hij zich 

nu: een ander mens!’ 

Personal training met de Reformer
Terug naar Many Moves… hebben we nu alle onderdelen 

van haar bedrijf aan bod laten komen? Wandelen, Pilates, 

personal training, Nordic Walking…? Niet helemaal, want 

vorig jaar heeft Hannie een aparte studie gevolgd om ook 

training met een Pilates Reformer te kunnen geven. Nu 

weet ik niet hoeveel u van de sportwereld weet, maar bij 

mij ging geen belletje rinkelen. Een Reformer? Wat is dat 

dan weer?

‘Simpel gezegd is de Reformer een bank waarop je gaat 

liggen om oefeningen te doen’, aldus Hannie. ‘Maar het is 

geen gewone simpele bank. Er zit een bewegend deel in 

en aan beide zijden zitten veren en hulpstukken om 

diverse oefeningen te doen. De oefeningen zijn bedoeld 

om stabiliteit van de romp (core stability) te bevorderen. 

De bewegingen die gedaan worden met de Reformer lijken 

op de oefeningen die tijdens een Pilates-les worden 

gedaan. Maar het grote voordeel is dat de oefeningen 

dankzij de bank ook gedaan kunnen worden door mensen 

met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld rugklachten’. 

Ze laat me een filmpje op internet zien en ik moet zeggen: 

dat	ziet	er	goed	uit.	Ik	kan	me	voorstellen	dat	je	met	de	

Reformer veel gerichter kunt trainen dan met reguliere 

fitness apparatuur. Er wordt niet gewerkt met gewichten 

en de trainer staat constant aan je zijde om te bewaken 

dat je houding juist blijft. Dat lijkt me gunstig voor onge-

oefende sporters, maar ook voor topsporters. ‘Klopt, thuis 

in mijn praktijk in Ospel ontvang ik dan ook veel verschil-

lende mensen die trainen op de Reformer. Op dit moment 

train ik bijvoorbeeld een koppel dat doet aan wedstrijd-

dansen op hoog niveau. Zij gebruiken de Reformer om 

meer kracht in hun benen te ontwikkelen en aan hun 

rompstabiliteit te werken’.

Veelzijdig, ambitieus en vriendelijk… dat zijn de woorden 

die bij me opkomen wanneer ik later terugdenk aan het 

gesprek. Het antwoord op de laatste vraag die ik haar stel 

laat zich eigenlijk raden. Wat wil ze in de toekomst nog 

bereiken?	 ‘Ik	zou	dolgraag	de	wandelgroep	op	woensdag-

ochtend verder willen uitbouwen, maar ook de persoonlijke 

work-outs met de Reformer. Op dit moment heb ik 

7 groepen Pilates, en dat vind ik genoeg. En voor de rest… 

ach, ik blijf geboeid door het menselijk lichaam en wat je er 

met	beweging	uit	kunt	halen.	Ik	volg	nieuwe	ontwikkelingen	

dan ook enthousiast’.  Enthousiast… dat woord voeg ik ook 

graag nog toe aan het lijstje woorden dat blijft hangen. 

Misschien is dat wel de belangrijkste reden voor haar succes 

om mensen in beweging te krijgen.

Wilt u de stap naar (meer) bewegen zetten? Neem dan 

voor een kennismaking contact op met Hannie Huber.  De 

wandelgroep	traint	iedere	woensdag	in	de	IJzeren	Man	van	

11.30 tot 12.30 uur en voor de Reformer kunt u overdag 

of ’s avonds een afspraak maken. Word ook een ander 

mens, kom (weer) in beweging!

Many Moves, beweging in sport
Hannie Huber 

Mob: 06-22 24 11 66 

many.moves@live.nl 

www.manymoves.nl 
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Waarom kies je voor werken bij de politie? Wat 
maakt het vak boeiend? Hoe ervaar je de zwaarte van 
het beroep en wat merk je van de waardering en 
erkenning vanuit de samenleving en van je werkge-
ver? De “Stichting Wijkraad Molenakker” praat op 
het eind van het jaar 2014 met onze wijkagent over 
beroepstrots, waardering en erkenning. 

Liever een goed gesprek dan meteen een bekeuring uitschrijven. 

Dat is het motto van Jos Geerts. Jos is een bekende verschijning 

in onze wijk. “Heel veel mensen kennen mij hier, ik maak graag 

een praatje met bewoners en ken de omgeving als mijn broekzak. 

Maar dat is niet zo vreemd, want ik werk al 10 jaar in deze omge-

ving.” 

Waarom wilde je bij de politie? 

“Dat	was	niet	echt	een	bewuste	keuze.	Ik	was	25	jaar	en	zag	dat	

ze mensen zochten. Toen heb ik gesolliciteerd. Tijdens de oplei-

ding had ik af en toe wel twijfels, maar ik ben toch doorgegaan. 

Op mijn 25e, in 1985, begon ik bij de Gemeentepolitie in 

Eindhoven. Daar heb ik een paar jaar gewerkt in Eindhoven 

Centrum. Daarna ben ik gaan werken bij de Gemeentepolitie 

Vught onder de rook van ‘s Hertogenbosch, om uiteindelijk in 

1991 de overstap te maken naar de toenmalige Gemeentepolitie 

Weert.	In	die	30	jaren	heb	ik	een	hoop	meegemaakt.”

Je bent, na een periode bij de algemene 
politiedienst in Weert, inmiddels al heel 
lang wijkagent in een tamelijk rustige 
omgeving. Dat is wel een contrast met 
wat je in je beginjaren meemaakte. 

“Deze omgeving is inderdaad rustig, we hebben hier geen écht 

grote problemen. Maar vergis je niet: ook hier heb je huiselijk 

geweld, inbraken en drugscriminaliteit. En er zijn wel degelijk grote 

zaken. Vergis je ook niet in het gebied waar ik aanspreekpunt van 

ben, dat is het gehele gebied Weert Noord, bestaande uit de zeer 

verschillende wijken Molenakker, Boshoven, Laar, Kampershoek, 

industrie de Kempen, industrie Weert Noord en vakantiepark 

Weerterbergen.	 In	 zijn	 totaliteit	 ongeveer	 18.000	 inwoners	 in	 de	

dagsituatie. Je begrijpt dat de problematiek zeer divers is, dit houdt 

automatisch ook wel in dat er op politiegebied ook veel uitdagingen 

liggen. Gelukkig hebben we een zeer enthousiast team van wijkme-

dewerkers, dat erg veel zaken in de wijk aanpakt, wel of niet 

zichtbaar.” “Sinds kort werk ik veel samen met John Vranken. 

Hij is wijkagent van Biest, Groenewoud en Leuken. Extern blijft 

ieder verantwoordelijk voor zijn wijk, maar intern zijn we steeds 

meer de samenwerking gaan zoeken met onze teams. We 

proberen zo steeds beter bereikbaar en breed geïnformeerd te 

zijn in beide wijken. Bijkomend voordeel is dat er op deze wijze 

meer wijkgerichte medewerkers beschikbaar zijn voor onze 

gebieden.”

Wij van de wijkraad communiceren ook 
met de overlastmelders dat er wel 
degelijk politiecontroles zijn, maar er 
is toch onbegrip. Hoe kunnen wij dit tij 
keren?  

“Ja, ik weet dat mensen vaak zo denken en ik begrijp dat ook 

wel. Mensen vormen vaak een stukje van hun mening aan de 

hand van wat zichtbaar is in de wijk, dus ook de wijkagent.  

Echter heel veel zaken zijn niet altijd zichtbaar, hetgeen niet wil 

zeggen dat ze ook niet gebeuren. Daarnaast is de wijkagent niet 

altijd zelf fysiek aanwezig, maar worden veel zaken doorgezet 

naar partners zoals bv jongerenwerk, punt welzijn en gemeente 

Weert. We leven in een tijd waarin ook de politie vaak werkt 

aan de hand van prioriteiten, deze prioriteiten worden door 

allerlei factoren bepaald. Daarnaast blijft het zaak voor de 

inwoners om vooral overlast te melden op het moment dat deze 

plaatsvindt. Vaak komen de meldingen in een later stadium en 

dan moet je dus achter de feiten aan gaan lopen.”

Wat ben jij voor wijkagent? 

“Ik	 ben	hulpverlener	 en	 een	handhaver.	Niet	 iemand	die	 veel	

weerstand oproept, geloof ik. Een overtreding kun je tegenwoor-

dig op verschillende manieren afhandelen, want de tijd van de 

bonnenquota is gelukkig voorbij. Als je er met een goed 

gesprek kunt uitkomen, komt de boodschap vaak ook wel over. 

Maar als het moet, geef ik echt wel een bekeuring; soms ver-

dient iemand ‘m gewoon. Wat ik leuk vind is dat je als wijk-

agent	tussen	de	mensen	instaat.	Ik	ken	de	omgeving	natuurlijk	

heel goed, geografisch, maar ook de sociale kaart: wie familie 

is van wie etc. en welke maatschappelijk partners er zijn. Na 

10 jaar is mijn netwerk in het gebied heel erg groot, hetgeen 

erg belangrijk is. Alle incidenten uit het gebied komen richting 

wijkagent en vaak weet ik de spelende zaken al heel snel 

vanuit mijn netwerk.”

Hoe kijk jij nu terug op 2014?
Voor ons, de “Stichting Wijkraad 
Molenakker” was 2014  wat betreft de 
overlastmeldingen  een van de  
topjaren. Niet eerder hebben wij in een 
jaar zoveel klachten gekregen. Met 
name de overlastmeldingen in het wijk-
park. Hoe kijk jij hier nou op terug.
“Er zijn, met name in de zomerperiode, meldingen geweest van 

overlast op de bekende plekken. We proberen daar als politie 

zoveel mogelijk op te controleren, al dan niet zichtbaar voor de 

mensen. Het kan zo maar zijn dat die controles of het toezicht 

afgebroken moeten worden omdat andere prioriteiten voorrang 

krijgen, op dat moment is dat overmacht en worden er door ons 

bewuste keuzes gemaakt.  Daarnaast moeten we ook wel reëel 

blijven. Het wijkpark is bedoeld om te recreëren en dat brengt 

automatisch ook overlast mee. De ene bewoner ervaart overlast 

sneller dan de ander.

Toch zijn er het afgelopen jaar veel zaken opgepakt en aangedragen 

bij Justitie. Jammer genoeg kun je die zaken, vaak om privacyge-

voelige redenen, niet altijd naar de burgers communiceren. Dat is 

wel jammer, want dan zouden veel mensen beter begrijpen dat er 

erg veel gebeurt.”

Heb je het gevoel dat jouw werk 
gewaardeerd wordt door de  
samenleving? 

“Door de hele samenleving? Dat denk ik niet, maar wel door de 

mensen in mijn omgeving. Volgens mij hebben de meeste mensen 

wel	vertrouwen	in	de	politie.	Ik	ben	best	trots	op	mijn	vak,	hoewel	

ik bijvoorbeeld op vakantie niet aan een wildvreemde ga verkondi-

gen dat ik politieman ben. Als politieman of -vrouw sta je altijd als 

het ware ‘in de etalage’ en dat is iets waar je continu bewust van 

moet zijn. Ook richting de media is dat het geval, kijk maar naar 

de berichtgevingen op de lokale TV-zenders of websites, maar ook 

sites zoals YouTube registreren vaak feilloos je doen en laten als je 

in functie bent. Daar moet je altijd van bewust zijn, denk ik. Je moet 

die zaken ook kunnen relativeren. De bevolking weet niet altijd 

waarmee je bezig bent qua politiewerk, dat kan ook niet. Niet alles 

is zichtbaar en kan op voorhand met iedereen gedeeld worden.”

Melden is en blijft belangrijk

“De slagvaardigheid van de politie wordt vergroot als mensen goed 

melden. Mensen durven vaak niet het alarmnummer 112 te bellen; 

als snel moet worden opgetreden bij onraad en verdachte situaties 

is dat echter het juiste nummer.  Het meldpunt van de gemeente 

en het algemeen nummer van de politie 0900-8844 kunnen wor-

den gebruikt om klachten door te geven of ongeregeldheden te 

signaleren. Alle meldingen worden geregistreerd en - zoals uit 

bovenstaande interview blijkt - door onze wijkagent gebruikt om 

‘informatiegestuurd’ te kunnen werken.

Melden is dus heel erg belangrijk. Vaak komen de meldingen 

achteraf via mail etc binnen en dan loop je achter de feiten aan te 

rennen. De boodschap is dus, indien mogelijk meteen melden als 

het incident zich voordoet en afhankelijk van het soort incident via 

112 of 0900-8844. 

Daarnaast is het voor de wijkbewoners heel erg belangrijk om ook 

een stuk sociale controle te houden met elkaar.

Er zijn zelfs al delen in onze wijk waar de bewoners zelf het initi-

atief hebben genomen tot een zogenaamde WhatsApp-groep. Met 

dit soort ontwikkelingen ben ik natuurlijk heel erg blij.”

Wijkagent is een gouden baan

Vlnr. John Vranken, wijkagent Biest, Groenewoud, Leuken, Jolanda Creemers, onze jeugdagent,  

Jos Geerts, wijkagent Molenakker, Boshoven, Laar, Kampershoek
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Samen tegen eenzaamheid

Iedereen	kan	zich	wel	eens	eenzaam	voelen.	Het	is	een	gevoel	dat	

normaal is en bij het leven hoort. Eenzaamheid is een persoonlijke 

beleving. Het is een onplezierig gevoel van gemis, verdriet en soms 

van angst. Dit gevoel wordt veroorzaakt door het verschil tussen de 

relaties die je hebt en de relaties die je graag zou willen hebben. 

Ook als je veel vrienden of familie hebt kun je je eenzaam voelen, 

omdat je hierbij misschien niet datgene kunt vinden waarnaar jij in 

je contacten op zoekt bent. 

In	 Weert	 voelen	 veel	 ouderen	 zich	 eenzaam.	 Dat	 blijkt	 onder	

andere uit een onderzoek van de GGD onder 55-plussers naar hun 

gezondheid en leefstijl. Ruim 800 mensen hebben aan dit onder-

zoek meegedaan. Van de 55 plussers geeft 41% aan matig tot 

(zeer) ernstig eenzaam te zijn.

Eenzaamheid treft iedereen
Het is een groot misverstand dat eenzaamheid bijna alleen bij 

ouderen voorkomt. Over eenzaamheid praten is nog vaak taboe. 

Toch	 voelen	 steeds	 meer	 mensen	 zich	 regelmatig	 alleen.	 In	 de	

groep	van	12	tot	18	jaar	voelt	20%	zich	wel	eens	eenzaam.	In	de	

leeftijd van 19 tot 34 jaar, zelfs 30%. Anderhalf miljoen 

Nederlanders voelt zich regelmatig eenzaam.

Omdat eenzaamheid een subjectief gevoel is, is het voor buiten-

staanders moeilijk waar te nemen. Onderstaande signalen kunnen 

een teken van eenzaamheid zijn:

1.  Als de persoon nooit bezoek/post krijgt, nooit zelf ergens op 

bezoek komt en nooit gebeld wordt.

2.  Als de persoon zichzelf of zijn/haar omgeving verwaarloost. Dus 

dat het thuis bijvoorbeeld een enorme troep is.

3.  Als de persoon zelf aangeeft eenzaam te zijn. Denk aan uitspra-

ken als: ‘de dagen duren zo lang’, ‘ik heb maar weinig aanspraak’, 

‘de weekenden zij het moeilijkst’.

4.  Lichamelijke kenmerken van eenzaamheid zijn onder andere: 

gezondheidsklachten, medicijngebruik, lusteloosheid, slapeloos-

heid en depressiviteit.

5.  Andere lichamelijke kenmerken zijn een gespannen lichaams-

houding, een lichte frons, neergetrokken mondhoeken die soms 

een lichte trilling hebben.

6.  Claimgedrag. Als de persoon je zolang mogelijk bij zich probeert 

te houden. Bijvoorbeeld door je aan de praat te houden, nega-

tieve aandacht te vragen, of veel te laten zien.

De oorzaken van eenzaamheid kunnen aan de persoonlijke eigen-

schappen van iemand liggen, maar zijn vaak ook een gevolg zijn 

van	veranderingen	in	omstandigheden.	Iemand	is	bijvoorbeeld	ver-

huisd, heeft een sterfgeval meegemaakt, de relatie is verbroken of 

de persoon wordt ziek.

Tips om mensen met een gevoel van eenzaamheid te steunen:                                                

- Let op signalen van eenzaamheid in jouw omgeving. 

- Neem het gevoel van eenzaamheid serieus.   

- Durf door te vragen en ga na waarom men zich eenzaam voelt.

-  Breng mensen met elkaar in contact of ga op zoek naar manieren 

om nieuwe contacten op te doen.

-  Motiveer de persoon om actie te ondernemen en bijvoorbeeld 

nieuwe contacten op te doen.

- Denk eens aan de ondersteuning van Punt Welzijn.

Wat kan Punt Welzijn betekenen?
Wilt u graag meer onder de mensen komen? 

Punt Welzijn helpt u op weg! 

Weert heeft een groot verenigingsleven en er worden veel activitei-

ten georganiseerd waarbij u anderen kunt ontmoeten. Heeft u een 

hekel aan alleen eten? Dan zijn er in Weert allerlei mogelijkheden 

om gezellig samen te eten. Houdt u van activiteiten of wilt u eens 

gezellig een praatje maken, denk dan eens aan de dienstencentra, 

jongerencentra of wijkgebouwen. Hier is van alles te doen en mis-

schien zit daar wel iets tussen wat bij u past. Zo zijn er vele 

mogelijkheden voor allerlei leeftijdsgroepen. Punt Welzijn denkt 

hierin graag met u mee. 

Wilt u graag meer contacten of deelnemen aan activiteiten, maar 

weet u niet hoe dit aan te pakken? Denk dan eens aan een maatje. 

Een maatje is een vrijwilliger die u bijvoorbeeld een luisterend oor 

kan bieden, waarmee u een stuk kunt wandelen, maar die u ook 

op weg kan helpen bij het leggen van nieuwe contacten. 

Goedbezig Weert brengt mensen  
bij elkaar
Heeft u een hobby of interesse en vindt u het leuk om deze 

met anderen te delen? Maar u weet niet met wie? Plaats dan 

een advertentie op de website www.goedbezigweert.nu. Enkele 

voorbeelden	zijn:	 ‘Ik	ga	graag	sporten,	maar	doe	dat	niet	zo	

graag	alleen’	of	‘Ik	zoek	iemand	die	het	leuk	vindt	om	samen	

te winkelen’, ‘Lijkt het u leuk om eens samen een potje te 

schaken?’. Er zijn zeker mensen die hier ook naar op zoek zijn 

en zo kunt u met deze personen in contact komen. Hier houdt 

u misschien wel leuke contacten aan over!

Daarnaast levert het doen van vrijwilligerswerk een grote bij-

drage aan het tegengaan van eenzaamheid. Je doet immers 

nieuwe contacten op, hoort ergens bij, het geeft een goed 

gevoel en je kunt je nuttig maken. Op www.goedbezigweert.nu 

kunt u terecht voor allerlei soorten vrijwilligerswerk. Ook is het 

mogelijk om langs te komen bij Punt Welzijn, zodat wij samen 

met u kunnen zoeken naar vrijwilligerswerk dat bij u past. 



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 l8

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

De Wilhelmus-Hubertusmolen is van origine een combina-

tie van zaag- en korenmolen. Dat verklaart ook meteen de 

grote romp van de molen. Gelegen aan de Oude 

Hushoverweg in Weert, is de molen een ware blikvanger. 

En sinds oktober dit jaar een fraai gerestaureerde eyecat-

cher.	 In	 het	 gevolgde	 restauratietraject	was	 echter	 geen	

ruimte voor het uitbouwen van de belt. Hetgeen eerst ook 

als een reële optie werd gezien. Gaandeweg de restauratie, 

werd het herbestemmingsgedeelte bijgesteld, zeker toen 

de huidige exploitanten Elvira Curvers en Emile Maessen, 

in beeld kwamen. Jonge horecaondernemers die klaar 

waren voor hun eigen zaak. Over hen en hun kersverse 

restaurant OH30 leest u verderop in deze editie meer. 

Terug naar de restauratie.

Onverwachte problemen, slimme 
oplossingen
Een aantal onverwachte problemen dreigden roet in het 

eten te gooien. Ten eerste vielen de offertes veel hoger uit 

dan begroot. Daarnaast werd in het bestemmingsplan 

alleen de romp als bebouwd oppervlakte gezien. Hierdoor 

moest het een en ander alsnog via een omgevingsvergun-

ning traject gewijzigd worden. En om de parkeerdruk in de 

omgeving te minimaliseren werd het aanliggend stuk 

grond van de gemeente gekocht, waarbij ook direct geïn-

vesteerd werd in de aanleg van een parking. Gelukkig was 

ook de gemeente overtuigd van de goede bedoelingen en 

beoogde kwaliteitsnormen, waardoor de benodigde ver-

gunningen, die in een eerder stadium niet nodig waren, 

alsnog snel werden verstrekt. Vervolgens bleek dat de hele 

kap verwijderd moest worden omdat we alleen zo de 

balken met epoxyhars en wapening konden restaureren. 

Achteraf een gelukkige keuze, want alle andere werk-

zaamheden konden een stuk makkelijker uitgevoerd wor-

den. Ook bleken de ingangs- vleugel muren dusdanig 

slecht dat ze opnieuw gefundeerd, verstevigd en gemet-

seld moesten worden. Hetgeen geen meevaller was, net 

als het feit dat alle reeds zittende kozijnen ook helemaal 

vervangen moesten worden. Allemaal kostbare klussen, 

maar dankzij veel inzet en een hechte samenwerking met 

Adriaens molenbouw werd de restauratie grondig uitge-

voerd en bleef de originele functie van de molen voor 

100% behouden. Naast de functie van restaurant en 

appartement. 

Dubbele capaciteit 
De huidige molen is gebouwd nadat de vorige, begin 

vorige eeuw door blikseminslag werd beschadigd en ver-

volgens werd gesloopt. Bij de bouw van de Wilhelmus-

Hubertusmolen werden vrijwel alle hoofdonderdelen van 

de vorige molen hergebruikt. De praktische, forse en 

opvallend solide molen werd direct langs de weg geplaatst 

waardoor ze ook in het steeds drukker bebouwde land-

schap, optimaal kon profiteren van de zuidwesten- en 

westenwind. De molen is van het type, stenen bovenkruier, 

op een extra hoge belt. Bij goede wind kan een boven-

kruier met twee koppels stenen tegelijk malen, waardoor 

de capaciteit destijds verdubbelde. De robuuste molen 

werd door Hubertus Adriaens en zijn zoon Wilhelmus met 

veel oog voor detail gebouwd; dat is nog steeds te zien 

aan onder andere de bergdeuren. Later (1962) kreeg de 

molen de naam van de grootvader van de huidige molen-

bouwer Wim Adriaens: Wilhelmus-Hubertus. 

Terecht opgenomen in het 
Rijksmonumentenregister
De windmolen bleef tot 1943-1945 in bedrijf, in 1947 

kreeg de molen een nieuwe eigenaar: de lokale landbou-

wer de heer Beenders. Hij plaatste rond 1955 een hamer-

molen en een kleine mengketel. De molen bleef echter 

uiteindelijk buiten bedrijf en raakte in verval. Tussen 1961 

en 1962 besloten de gebroeders Adriaens de molen fraai 

te restaureren waarna de molen sporadisch nog in bedrijf 

was.	 In	 1977	 werd	 de	 molen	 ingeschreven	 in	 het	

Rijksmonumentenregister. 

Helaas werd het onderhoud niet consequent uitgevoerd en 

kampte de molen met restauratie-achterstand. Frans 

Winkelmolen deed in die jaren zijn uiterste best om er een 

mooi monument van te maken, maar alleen kun je zo een 

klus	niet	klaren.	In	1997,	drie	jaar	nadat	het	wiekenkruis	

was vervangen, werd beeldend kunstenaar Ton Piepers de 

nieuwe eigenaar. Hij liet de molen verbouwen tot atelier en 

expositieruimte en hield hierbij ook de kenmerkende 

aspecten behouden. 

En nu in 2014 is de molen dus grondig gerestaureerd en 

in oude staat hersteld. Naast de initiatiefnemers en eige-

naren Ton Nouwen en Rolf Zincken waren ook de Provincie 

Limburg, Gemeente Weert, het Bouwcultuurfonds, het 

Prins Bernhardfonds, Vereniging de Hollandsche Molen, 

Monumentenwacht Limburg, de Bankgiroloterij en 

Erfgoedhuis Groen nauw bij de restauratie betrokken. 

Samen zetten ze zich in om de molen nieuw leven in te 

blazen. Een geslaagde operatie waarbij de molen van 

onder naar boven, van links naar rechts en rondom op alle 

niveaus volledig werd gerestaureerd. Uiteraard door 

Adriaens Molenbouw; tot op de dag van vandaag een van 

de beste molenbouwers van Nederland.  

Draaiende wieken 
Het is trouwens de bedoeling dat de Wilhelmus-

Hubertusmolen niet alleen gaat fungeren als restaurant, 

maar ook zoveel mogelijk gaat draaien. Er is immers niets 

mooiers dan een draaiende molen. De Molenstichting 

Weerterland zorgt voor de invulling en toegewijd molenaar 

Frans Deben laat minimaal tien uur per maand de  

wieken draaien. 

Daar bij die Weertse molen 
Dit is een verhaal van over een monument dat van onderhoudsbehoeftige molen getransformeerd 
werd naar een fantastische horecagelegenheid. Ondanks wat tegenstand van sommige buurtbe-
woners huisvest de prachtige Wilhelmus-Hubertusmolen, het sfeervolle restaurant OH30. Het 
merendeel van Molenakker prijst zich gelukkig met deze smaakvolle transformatie die onze wijk-
naam nog meer luister bijzet. 

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 l

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

9

Chef-kok: Emile Maessen 
Geboorte plaats: Tegelen

Passie voor het vak: De passie is er met de pap lepel in 

gegoten, vader Herman en moeder  Jeannette Maessen 

runnen al 20 jaar: Kookstudio Herman Maessen.

“Als klein jochie hielp ik mijn vader in de keuken, en 

leerde hij me de basis-technieken van het vak” 

Gastvrouw:  Elvira Curvers 
Geboorte plaats: Weert

Passie voor het vak: Tevreden, enthousiaste gasten... altijd!

Dat is het ultieme streven.

Na jaren gewerkt te hebben in top horecazaken in 

Nederland en België zijn zij geïnspireerd en gefascineerd 

geraakt en groeide de ambitie voor een eigen onderne-

ming met de dag. “Ooit beginnen wij ons eigen restaurant” 

zeiden ze tegen elkaar. Destijds nog woonachtig en wer-

kend bij La Trinité in Sluis (Zeeland), beseften ze dat hun 

roots toch echt in Limburg liggen en hebben ze eind 2013 

besloten om terug te keren naar het Weerterland.

Rustig hebben ze gekeken naar verschillende horeca 

panden in Weert en omstreken. Toen ze dit pand zagen 

waren ze helemaal ondersteboven van enthousiasme. 

“Ons restaurant, in deze prachtige molen..?!

JA..Dit klopt, dit is dé locatie, hier gaan we knallen!!”

Vanaf dat moment ging het heel snel, ideeën kwamen op 

papier, betreffende inrichting, aankleding en huisstijl. Deze 

werden geheel naar eigen wens uitgevoerd. 

Maar..... 1 ding is en blijft het belangrijkste voor hun:  

ZE	GAAN	EN	STAAN	VOOR	KWALITEIT.

In	restaurant	OH30,	in	die	prachtige	Wilhelmus	Hubertus	

molen te Weert willen zij u graag warm ontvangen en 

laten genieten van de mooie ambiance en hun overheer-

lijke gerechten.

Pure en eerlijke producten.. 

In	het	glas,	op	het	bord.	

Geboren uit liefde, vakkennis en emotie. 

Een beetje eigenwijs, net even iets anders.

Openingstijden:
woensdag t/m zondag

Lunch vanaf: 12:00 uur 

Diner vanaf: 18:00 uur

www.restaurantoh30.nl

Tel. 0495-850802

info@restaurantoh30.nl

Even voorstellen aan de exploitanten van 
Restaurant OH30: 

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 l10

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

Veiligheid en de situatie in Molenakker

Alweer een Inbraak!

Er van uitgaande dat ik inmiddels met twee woninginbraken het 

landelijk gemiddelde ruimschoots gehaald zou hebben, is er toch  

weer een poging tot inbraak ondernomen bij mij privé. Met vijf auto- 

twee woning- en een poging tot woninginbraak, heb ik het er hele-

maal mee gehad. U kent ze wel van die dagen. Sta je ‘s morgens 

eens goed geluimd op en wat zie je dan: een gat in je voordeur. 

Geweldig! Je gaat ervanuit ‘dat overkomt alleen de buren’, maar laat 

de buren dat nou ook  denken! Dus waren wij weer de “Sjaak”

Enfin, alles checken of ze niet binnen zijn geweest, politie bellen (die 

overigens zeer snel ter plaatse waren waarvoor nog mijn hartelijke  

dank) en dan maar weer vrij vragen van het werk, want u zult 

begrijpen dat een en ander toch gerepareerd en afgehandeld moet 

worden.

Gaande de morgen is het goede humeur weer snel omgeslagen. De 

verzekering attendeerde mij erop dat per 01.12.2014 het eigen risico 

voor inbraak €. 150,- is geworden. Enfin, mijn mailbox vol en op het 

werk vraagt men zich af hoe laat ik weer kom. Dus na een portie 

ergernis snel naar het werk rijden waarbij ik en passant nog even 

geflitst wordt voor te hard rijden. Tsja, s’ avonds maar een glas wijn 

gedronken om de deze dag gauw weg te spoelen.

Wat mij wel zorgen baart is dat, ondanks dat ik na de eerste inbraak 

mijn huis door een erkende installateur heb laten beveiligen (inclusief 

de preventiestickers op elke raam en deur) plus de twee camera’s, 

men er toch niet voor terugdeinst om in te breken. Met andere 

woorden: als ze binnen waren gekomen hadden ze voor het zelfde 

geld aan mijn bed gestaan.

Maar beste wijkbewoners, onze wijkagent Jos heeft contact met mij 

opgenomen. Hij heeft ook gevraagd om in deze krant aandacht te 

vragen voor de tips. Want ik kan u vertellen dat het niet alleen raak 

is op Molenakker maar weer in heel Weert. Met name de auto’s zijn 

weer eens het doelwit.

Dus namens onze wijkagent: maak het ze niet te gemakkelijk en volg 

deze tips op:  

Woninginbraak!
In	Nederland	wordt	elke	dag	gemiddeld	200	keer	ingebroken.	Dat	is	

te veel. Gelukkig maken een paar simpele maatregelen al een groot 

verschil. En met een paar kleine aanpassingen kunt u er zelf ook van 

alles aan doen.

Vijf slimme tips om inbraak in uw woning 
te voorkomen.

Tip 1:
Draai de deur op slot als u weggaat. Als u de voordeur alleen maar 

dichttrekt, kan deze met een creditcard of met een ander hard stuk 

plastic zo opengemaakt worden. Ook wel bekend als de flipperme-

thode.

Tip 2:
Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt.

Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg voor een lichtschakelaar of 

laat het licht branden. Maak bij langere afwezigheid afspraken met de 

buren.

Tip 3:
Sluit alle ramen als u weggaat.

Als een insluiper via een open raam uw woning binnen kan komen, 

heeft hij aan een paar minuten genoeg om uw spullen mee te nemen. 

Doe daarom alle ramen dicht als u weggaat. Ook dak- en wc-raam-

pjes. Zelfs als u maar heel even de deur uit bent.  

Tip 4:
Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.

Een inbreker hoeft dan alleen maar een raampje in te slaan en kan 

de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met een handboor een 

gaatje in het kozijn om bij de sleutel te komen. De zogenaamde 

gaatjesboormethode.

Tip 5:
Haal ladders en vuilcontainers zoveel mogelijk weg.

Inbrekers	 proberen	 vaak	 via	 hoger	 gelegen	 verdiepingen	 het	 huis	

binnen te komen. Haal daarom alles weg waarlangs een inbreker 

omhoog kan klimmen. Lukt dat niet, zorg dan voor een goede bevei-

liging op alle ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen.

112 Bellen

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer 

iemands leven in direct gevaar is. Of wanneer u getuige bent van een 

misdrijf, zoals geweld, moord, een inbraak en/of diefstal. Dus ziet u 

een verdachte situatie, bel dan altijd 112.

Kijkt u ook eens even op www.maakhetzeniettemakkijk.nl

De wijkraad Molenakker heeft veel contact met de samen-

werkende partners, hoofdzakelijk de gemeente Weert, de 

Politie en Punt Welzijn. Uit die samenwerking ontstaan 

oplossingen	 voor	 de	 problemen	 die	 gemeld	 worden.	 In	

2014 heeft de wijkraad veel klachten gehad over de jeugd 

in het wijkpark en de jeugd en jongeren die in de week-

enden op stap gaan. Zij zijn van mening dat zij er een 

ontzettende grote puinhoop van moeten maken. Van 

colablikjes in de tuin en pizzadozen in de brievenbus tot 

het kapot gooien van glaswerk, vermoedelijk flesjes bier 

die vanuit de frituur aan de jongeren worden verkocht. 

Want wie gaat nu op stap met een fles bier, bewaart dat 

de hele avond om het bierflesje op de terugtocht naar huis 

op een fietspad in Molenakker kapot te gooien? 

Kortom: zinloos geweld kan ook op goederen plaatsvinden. 

Mijns inziens is het geen uiting van geweldige intelligentie, 

van adembenemende sportiviteit of niet te stoppen betrok-

kenheid bij de maatschappij. Nee, het zijn hoofdzakelijk 

niet van enig intellect voorziene oermensen die denken dat 

zij na de nodige alcohol genuttigd te hebben, in staat zijn 

tot bovenmenselijke activiteiten, zoals het afbreken van 

autoantennes, het verplaatsen van tuinmeubilair, het kapot 

gooien van flesjes en het luidkeels schreeuwend, want 

voor spreken heb je weer intellect nodig, al fietsend door 

de wijk te rijden.

De wijkraad krijgt steeds meer meldingen hierover en 

heeft	overleg	gehad	met	de	politie.	 In	2015	zullen	wij	 in	

samenwerking met de wijkagent en de gemeente Weert 

gerichte acties opzetten om dit nergens aan bijdragend 

gedrag van jeugdigen in de wijk Molenakker te beteugelen. 

Wij zijn ook jong geweest en wij hebben ook lol getrapt. 

Het voordeel van vroeger was dat om 24.00 uur de kroe-

gen dicht gingen en wij naar huis liepen. Daarna ging de 

hele maatschappij slapen.

Het verzoek van de wijkraad Molenakker. Ondervindt u ook 

last van hetgeen beschreven is, meld dit via ons meldpunt: 

wijkraad@molenakker.nl Wij verzamelen de gegevens en 

gebruiken deze gegevens om met de politie gerichte acties 

op te zetten. Noteer in uw melding het tijdstip waarop de 

overlast plaatsvindt.
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Even voorstellen… Buurtvereniging  
De Graanmolen

In	het	gebied	wat	nu	ten	zuiden	van	het	Molenakkerpark	

ligt, werd in 1998/1999 de laatste fase van de Wijk 

Molenakker gerealiseerd. Al gauw nadat de woningen 

werden betrokken, organiseerde de buurt gezamenlijk 

diverse activiteiten. Op 25 juni 2000 werd dit geformali-

seerd en in statuten vastgelegd en werd ‘Buurtverenging 

De Graanmolen’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Omdat bewoners van de Noordkade zelf geen eigen buurt-

vereniging hadden, sloten zij zich ook aan. De 

Buurtvereniging De Graanmolen organiseert sindsdien 

jaarlijks vele activiteiten voor bewoners van de Graanmolen 

en Noordkade. Zowel voor de kleintjes, de jeugd en de 

volwassenen staan er jaarlijks evenementen op de kalen-

der van onze buurtvereniging. Bij deze evenementen staat 

de ontmoeting tussen de buurtbewoners centraal. Uiteraard 

heeft het organiseren van activiteiten geleid tot het bevor-

deren van de onderlinge contacten tussen de buurtbewo-

ners. Daarnaast organiseert de buurtvereniging in 

samenwerking met de Wijkraad Molenakker het jaarlijkse 

Sint Maartenvuur voor de gehele wijk.

Uit onderzoek van de Gemeente blijkt dat in onze buurt 

met veel jonge gezinnen, de inwoners bovengemiddeld 

tevreden zijn over wonen en leven in de ruim opgezette 

wijk Molenakker. Vanuit onze buurt ben je in no time in 

het gezellige centrum van Weert met alle voorzieningen. 

Met andere woorden: een wijk met een prima woonkli-

maat!

Naamswijziging Buurtvereniging De 
Graanmolen
De afgelopen jaren hebben ook bewoners van de 

Windmolen en Beltmolen zich bij de vereniging aangeslo-

ten. Omdat de vereniging als doel heeft ontmoetingen 

tussen wijkbewoners centraal te stellen en de onderlinge 

contacten te bevorderen, vinden wij dat de naam van de 

vereniging niet meer aansluit bij de buurt waar onze leden 

wonen. Op onze jaarvergadering in januari 2015 zal het 

bestuur dan ook een statuutwijziging voorstellen aan de 

leden om de naam te wijzigen in ‘Buurtvereniging 

Molenakker-Zuid’.

Buurtvereniging Molenakker-Zuid
Waarom Molenakker-Zuid? Geografisch gezien ligt onze 

buurt aan de zuidkant van de wijk Molenakker.

Het gebied ligt ten zuiden van het Molenakkerpark en 

wordt daarnaast begrensd door de Noordkade: van de 

Wilhelmus-Hubertus Molen tot de Biesterbrug. Met deze 

naamswijziging hopen wij dat de overige bewoners van de 

Noordkade, Windmolen, Graanmolen en Beltmolen zich 

meer betrokken kunnen voelen bij een buurtvereniging met 

deze nieuwe naam die past bij onze buurt.

Aangezien deze formele naamswijziging een kostbare zaak 

is (kosten voor notaris, KvK, domeinnaam website, email-

adres, etc.) heeft de vereniging aan de Wijkraad gevraagd 

om de vereniging in de te maken kosten tegemoet te 

komen.

15-jarig Jubileum buurtvereniging
Op zaterdag 25 juni 2015 bestaat de buurtvereniging 15 

jaar en dit jubileum willen wij niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. De Stichting Wijkraad Molenakker organiseert sinds 

2012 jaarlijks op de laatste zondag van juni een evene-

ment voor de gehele wijk. Dit evenement vindt plaats op 

zondag 26 juni 2015 in het Molenakkerpark. Tijdens dit 

Wijkfeest zal de buurtvereniging zich van zijn muzikale 

kant	laten	horen.	In	de	volgende	Wijkkrant	zullen	wij	uit-

gebreid op dit jubileum terugkomen.

Ontmoeten leidt tot onderlinge con-
tacten . . .  meld je aan!
Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van onze buurtver-

eniging, ga dan naar onze website www.graanmolen.nl of 

mail ons op buurtvereniging@graanmolen.nl. Ook kunt u 

zich via email aanmelden als lid van onze buurtvereniging.

Zoals elke vereniging, valt of staat het succes met de inzet 

van vrijwilligers. Wilt u een actieve rol spelen in onze 

buurtvereniging, als commissielid of vrijwilliger bij de 

organisatie van activiteiten, laat het ons dan weten. Wij 

zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Buurtvereniging De Graanmolen

Toledo Talen
drs. Lia Brunenberg – van der Sanden
Houtzaagmolen 128
6003 CB Weert

T 0495-545635
m 06-51626003
e info@toledotalen.nl

Taal lessen 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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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 de Graanmolen 
Secretaris: Monique Berckmans 
Graanmolen 41, 6003 BL Weert. Tel: 536877. 
www.graanmolen.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:

Leefbaarheid enquête
Wijkraad Molenakker 2014
Doet u mee?
•	 	In	opdracht	van	de	wijkraad	Molenakker	en	in	samen-

werking met de Politie voeren wij een onderzoek uit 

naar de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Molenakker.

•	 	Met	deze	vragenlijst	stellen	wij	u	een	aantal	vragen	over	

de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. 

•	 	Hebt	u	geen	oordeel	over	een	vraag	of	vindt	u	de	vraag	

niet op uw buurt van toepassing, dan kunt u die vraag 

onbeantwoord laten.

•	 	Bij	het	onderzoeken	van	de	leefbaarheid	van	de	buurt,	

is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan 

in beoordeling van de leefbaarheid naar leeftijd, 

geslacht, opleiding en werkzaamheden. Daarom sluiten 

wij de vragenlijst af met enkele persoonlijke vragen.

Ga naar www.molenakker.nl en download de bijlage. Vul 

de enquête digitaal in en verstuur deze naar  

wijkraad@molenakker.nl 

Voor uw bijdrage zeggen wij u alvast hartelijk dank  
www.cafetaria-molenakker.nl

BoodschappenPlusBus

Heeft u behoefte aan hulp bij het boodschap-
pen doen? Of kent u iemand? U ouders, oom/
tante, buurvrouw of broer? Wij van de 
BoodschappenPlusBus willen u graag helpen!

Samen met vrijwilligers en een aantal leeftijdgenoten gaat 

u erop uit om uw boodschappen te doen. U wordt thuis 

opgehaald	met	een	rolstoeltoegankelijke	bus.	In	de	bus	is	

plaats voor uw rolstoel of rollator. De vrijwilligers die 

meegaan zijn er om u, indien nodig, te ondersteunen met 

bijvoorbeeld in- en uitstappen, het dragen van uw bood-

schappen, het bieden van een stevige arm of met het 

duwen van de rolstoel. Daarnaast kunt u rekenen op een 

luisterend oor of een praatje.  

Na samen gezellig koffie te hebben gedronken, wordt u 

weer thuisgebracht.

Gaat u op een ochtend mee, dan kunt u opgehaald worden 

vanaf 9.00 uur. U bent ± 12.00 uur terug. Op een middag 

kan de BPB vanaf 13.00 uur bij u aan de deur staan en 

± 16.00 uur bent u weer thuis. Een rit met de BPB  

kost €. 3,00.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Punt Welzijn 

telefoon 0495 69 79 00 of via E-mail: boodschappenplus-

bus@puntwelzijn.nl

 

De BPB is bestemd voor mensen die niet meer of moeilijk 

zelf de boodschappen kunnen doen.


